
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 526

На 25  април  2017  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект на решение за промяна в ОИК – Долни Дъбник.

Докладва: Румен Цачев

1а. Доклад относно Бюлетина с резултатите от изборите.   

Докладват: Ивилина Алексиева, Емануил Христов

2. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели в 

местните избори.

Докладва: Бойчо Арнаудов

3. Проект  на  методически  указания  за  организиране  и 

произвеждане на местен референдум.

Докладва: Катя Иванова

4. Доклад за промяна относно правилника за съхранение на 

изборни книжа и документи.

Докладва: Румен Цачев

4а. Доклади по медийни пакети.

 Докладва: Таня Цанева

5. Доклади по искания за отваряне на помещения.

Докладват: Емануил Христов, Метин Сюлейман,

Камелия Нейкова,Румен Цачев.

6. Доклади по дела, жалби и сигнали.



Докладват: Бойчо Арнаудов, Росица Матева, 

Катя Иванова, Румен Цачев,

7. Доклади по писма.

Докладват: Севинч Солакова, Йорданка Ганчева,

Иванка Грозева, Мария Мусорлиева, Ивайло 

Ивков, Таня Цанева, Росица Матева.

8. Разни.  

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева 

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо 

Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло  Ивков, Иванка Грозева, Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева, 

Румен Цачев и Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА:  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев, 

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Мария 

Бойкинова, Румяна Сидерова. 

Заседанието  бе  открито  в  10,40  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията. 

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 

комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам  днешното 

заседание.

Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:

1.  Проект на  решение за промяна в ОИК – Долни Дъбник. 

Докладчик – госпожа Цачев.

2. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели в 

местен референдум. Докладчик – господин Арнаудов.

3.  Проект  на  методически  указания  за  организиране  и 

произвеждане на местен референдум. Докладчик – госпожа Иванова.
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4. Доклад за промяна относно правилника за съхранение на 

изборни книжа и документи. Докладчик – господин Цачев.

5. Доклади по искания за отваряне на запечатани помещения 

с  докладчици:  господин  Христов,  господин  Сюлейман,  госпожа 

Нейкова.

6. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчици господин 

Арнаудов, госпожа Матева и госпожа Иванова.

7.  Доклади  по  писма  с  докладчици:  госпожа  Солакова, 

господин Ганчева, госпожа Грозева.

7а. Постановления на районни прокуратури.

Докладва: Ивайло Ивков

8. Разни.

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в 

така предложения дневен ред? Първи беше господин Арнаудов.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Моля  само  точка  втора  да  бъде 

коригирана – не е за местен референдум, а е за частични избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Веднага правим 

тази корекция. Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Ако обичате, госпожо председател, 

да ме включите в точката доклади по писма. И само ще ви моля да 

започнем началото на това обсъждане, за което имаме протоколно 

решение, по доклада на ОССЕ. С господин Арнаудов, Пенев и аз 

имаме предложения. И просто да открием процедурата за другото 

заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Разбира  се.  Аз 

зная,  че  госпожа  Матева,  а  също  и  други  колеги  имат  свои 

предложения, също да ги подготвят, за да започнем тази процедура.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ  беше 

господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  моля  да  ме  включите  в  точката 

доклади по  писма,  а  също така  и  постановления  на  прокуратури, 

мисля,  че сега е моментът да ги чистим вече.  Може да не е нова 
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точка,  може да  е  към отговорите  на  районни прокуратури.  Имам 

писма, отговори на въпроси на районни управления и постановления 

на прокуратури.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах,  това е 

нова точка 7а. Следваща беше госпожа Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Моля да ме включите в доклади 

по писма и също така нова точка - медийни пакети.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Аз  предлагам 

новата точка по медийни пакети да бъде нова точка 4а.  следваща 

беше госпожа Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Госпожо  председател,  моля  да 

запишете в доклади по писма колегата Матева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Следваща е госпожа Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Аз имам две писма, свързани с местния 

референдум в община Трън. Ако прецените, да бъде в отделна точка, 

ако прецените, да ги докладвам в доклади по писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Предлагам да ги 

докладвате  заедно  с  точка  трета  –  проекта  на  методическите 

указания, защото са свързани.

Следващ е господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Да ме включите в доклади по искания за 

отваряне на запечатани помещения и в доклади по дела,  жалби и 

сигнали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах.  И, 

колеги,  предлагам ви  нова точка  1а  –  доклад  относно Бюлетин с 

резултатите от изборите с двама докладчици. Първи докладчик съм 

аз и втори докладчик е господин Христов.

Уважаеми колеги, имате ли други предложения? Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен дневен 

ред.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
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Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Уважаеми  колеги,  преди  да  преминем  към  точка  първа  от 

дневния  ред  ви  моля  да  ми  дадете  възможност  за  два  доклада. 

Първият  е  за  сведение,  че  по  обективни  причини  от  днешното 

заседание отсъстват: първо, поради ползване на отпуск – господин 

Баханов,  господин  Пенев,  господин  Чаушев,  госпожа Сидерова, 

господин  Андреев  и  госпожа Бойкинова;  второ,  служебно 

ангажирани  с  представителство  на  Централната  избирателна 

комисия при унищожаване на технологичния брак от отпечатаните 

бюлетини в печатницата на „Демакс” – госпожа Солакова и госпожа 

Ганчева.

Госпожа  Матева е  информирала,  че  ще закъснее,  господин 

Райков не ме е информирал, предполагам, че и той ще закъснее.

И на второ място, уважаеми колеги, в „Държавен вестник” бр. 

32 от 21 април  2017 г. е  обнародван Указ № 109 на  президента на 

републиката  за  насрочване  на  частичен  избор  за  кмет  на  община 

Антоново, област Търговище, на 2 юли 2017 г.

Продължаваме  с  дневния  ред,  колеги,  точка  първа – 

решение относно  промяна  в  ОИК  –  Долни  Дъбник.  Заповядайте, 

господин Цачев.

Точка  2.  Проект  на  решение за  промяна  в  ОИК  –  Долни 

Дъбник.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило е 

предложение с вх. МИ-10-12-2 от 24 април 2017 г. от упълномощен 

представител  на  коалиция  АБВ  за  район  Плевен,  за  промяна  в 

Общинската избирателна комисия – Долни Дъбник, област Плевен. 

Предлага се на мястото на подалия заявление за освобождаване член 

на  ОИК  Росен  Монов  да  бъде  назначена  Павлина  Гаврилова 

Пеловска.

Към предложението са приложени заявление от Росен Монов 

за  освобождаването  му  като  член  на  Общинската  избирателна 
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комисия.  Също  така  декларация  и  копие  от  дипломата  за 

предложената  за  назначаване  в  състава  на  комисията  Павлина 

Пеловска.

Обръщам внимание, че предложението, което е постъпило, е 

второ по ред,  тъй като в първото предложението за лицето, което 

беше предложено, не беше комплектувана с декларация и с диплом. 

Впоследствие  вероятно  се  е  наложило да  бъде  предложено друго 

лице, което е предмет на решението сега.

Предлагам да освободим господин Росен Мирославов Монов, 

да  анулираме  издаденото  му  удостоверение  като  член  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Долни  Дъбник,  и  на  негово 

място  да  бъде  назначена  за  член  на  Общинската  избирателна 

комисия Павлина Гаврилова Пеловска,  на която да бъде издадено 

удостоверение за член на Общинската избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много 

благодаря,  господин  Цачев.  Колеги,  имате  ли  коментари  и 

предложение? Не виждам. Подлагам на гласуване така предложения 

ни проект на решение.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Уважаеми колеги, това е Решение № 4719-МИ/НР.

Преминаваме  към  нова  точка  1а от  дневния  ни  ред, 

уважаеми колеги, а именно Бюлетина с резултатите от изборите.

Точка  1а.  Доклад  относно  Бюлетин  с  резултатите  от 

изборите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, бих искала да благодаря на всички вас, които ми подадохте 

информация, за да може да бъде създаден уводът към този Бюлетин. 

Вчера,  след  като  получих  последната  информация  от  колеги, 

изпратих проекта на увод до всички вас, предполагам сте съумели да 
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се запознаете. В момента той е публикуван във вътрешната мрежа за 

днешно  заседание  извън  отделните  папки  на  отделните  колеги. 

Уважаеми колеги, уводът следва логиката и разделите на увода за 

Бюлетина  с  резултатите  от  изборите  за  Народното  събрание  през 

2014 г., като, разбира се, са отразени и всички промени, настъпили в 

законодателството оттогава насам.

В  точка  първа  се  дава  кратка  информация  относно 

насрочването на изборите, избирателните права,  изборната система 

и  определяне  на  резултатите  от  гласуването.  В  точка  втора  – 

организация на изборния процес, Централната избирателна комисия, 

заседанията на тази комисия по време на изборния период, приетите 

решения.  След  това,  основните  решения  като  решението  за 

определяне  броя  на  мандатите  за  всеки  многомандатен  изборен 

район, образците на изборни книжа и материал и хронограмата със 

сроковете  и  процедурите  и  други  принципни  решения.  В  точка 

трета, назначаване на РИК и СИК на територията на страната. Точка 

четвърта,  организация  на  гласуването извън страната.  Точка пета, 

обучение  на  членовете  на  районните  избирателни  комисии  и 

секционните  избирателни  комисии.  Точка  шеста,  възлагане  на  и 

контрол върху отпечатването на хартиените бюлетини за изборите за 

народни  представители,  както  и  условията  и  редът  за  изработка, 

доставка  и  съхранение  на  изборните  книжа  и  материали.  Седма 

точка е по повод регистрацията на партии, коалиции и инициативни 

комитети и техните кандидати. Осма точка е по повод регистрацията 

на наблюдатели. Девета точка  - регистрация на представители на 

партии,  коалиции  и  инициативни  комитети  и  застъпници.  Десета 

точка  –  на  социологически  агенции.  Единадесета  точка  - 

разяснителна кампания. Точка дванадесета - предизборна кампания. 

Тринадесета – медийни пакети. Четиринадесета – жалби и сигнали. 

Петнадесета - машинно гласуване. Шестнадесета – Обществен съвет. 

Седемнадесета – резултати от изборите за народни представители. И 

Осемнадесета точка – в заключение.
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Моля  още  веднъж  да  погледнете.  Имате  ли  някакви 

предложения? 

Уважаеми  колеги,  не  виждам  желаещи  за  участие  в 

разискванията.  Подлагам  на  гласуване  с  протоколно  решение  да 

одобрим този увод.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Благодаря. Сега давам думата на господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Колеги,  в  папка с  моите инициали 

има една друга папка, която е озаглавена „2017 г. Бюлетин”. В нея 

има четири файла. Ще ви помоля бегло да ги разгледате, те са доста 

големи. На практика вътре има корекции, които съм нанесъл и които 

преди  малко  изпратих  на  „Информационно  обслужване”,  имаше 

някои неточности. Но има един такъв проблем.

В първия файл, което е „Обобщени данни” има едни таблици, 

те  са  много,  но  специално таблица  5  и  таблица  13.  Това  касае  в 

официалните резултати определянето на действителните гласове и 

проценти по партии, коалиции и независими кандидати. Фактически 

знаете, че ние имахме тук разисквания в Централната избирателна 

комисия кои гласове трябва да бъдат включени и в тази връзка пък 

малко по-надолу има други два файла – в единия пише „Таблица 5”, 

в другия пише „Таблица 13”. Ще помоля да ги отворите. И в таблица 

5, и в таблица 14 има по четири варианта на представяне на тези 

данни. Посочени са самите варианти. Каква е разликата. Например 

във  вариант  едно  пише,  че  са  включени  брой  гласували  „Не 

подкрепям никого” в  общия брой и  как  е  изчислен  процентът  на 

кандидатите, изчислен на база действителни гласове от конкретната 

РИК и „Не подкрепям никого”. И т.н. Това са четирите варианта с 

всички  възможности.  Трябва  да  кажем  коя  от  всички  тези  пет 

таблици да влезе в окончателните резултати.
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Според мен, като се има предвид решението на Централната 

избирателна  комисия  и  това,  което  е  публикувано  на  страницата, 

трябва да бъде този вариант, тоест без „Не подкрепям никого” и без 

независимите  кандидати,  тъй  като  те  участват  само  в  районни 

избирателни комисии и не участват при определянето на мандатите. 

Същото важи, разбира се, за таблица 13, защото тя касае по същия 

начин нещата.  Но все пак искам да се вземе решение, тъй като е 

възможно да има впоследствие някакви питания и т.н.

Специално в таблица 3 ние сме използвали вариант 4, а не 

вариант  1,  а  това  е  именно  без  „Не  подкрепям  никого”  и  без 

гласувалите  за  независимите  кандидати.  И  най-отдолу,  където 

виждате „Всички”, общият брой е 3 млн. 420 хил. 524. Това число 

впоследствие  е  използвано  при  разпределянето  на  мандатите  по 

райони. И аз затова предлагам в този случай специално в таблица 5 

да влезе вариант 4.

Има и друг вариант, да влизат две таблици, да речем, 5а и 5б, 

така както беше и в сайта ни. Едната таблица да бъде с всички, тоест 

и  с  „Не  подкрепям  никого”,  и  с  независимите,  тоест  да  даде 

процента  реално  на  действителните  гласове.  А  след  това  да  има 

таблица, да речем, едната ще бъде 5а или 5, пък другата ще бъде с 

5а, в която да пише, че тя включва само партиите и коалициите.

Аз не ви казвам това случайно, тъй като и аз имам такова 

мнение – да се повтори това, което е в сайта ни, защото така или 

иначе след шест месеца сайтът ще се смени, но този Бюлетин ще 

остане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, по въпроса, който поставя господин Христов? Личното ми 

становище е, че е добре да има две таблици.

Колеги, подлагам на гласуване да има две таблици – таблица 

5а и таблица 5б със съдържанието, което господин Христов посочи.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
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Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар Томов).

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  След  като  приехме  този  вариант, 

според мен би трябвало да ги има и тук и двете таблици, за да бъде 

еднакво представянето.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, да приложим същия принцип и по отношение на таблица 13. 

Колеги, гласуваме.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар Томов).

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: И в свободното време моля да видите 

корекциите,  които  съм  направил.  Те  са  по-скоро  стилистични, 

защото за пореден път не са спазени например наименованията на 

изборните  райони,  те  са  Благоевградски,  Варненски  и  т.н,  а  са 

писали Благоевград, Варна. Това винаги го оправяме.

Специално в обобщените данни не е коригирано. В раздела, 

който е за РИК, аз нанесох веднъж корекциите, така че там са вече 

правилно дадени.

Те още веднъж ще ни изпратят текста.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов.  Колеги, след като отразят тези несъответствия, 

заедно с увода, „Информационно обслужване”, както знаете, ще ни 

изпрати финалния вариант, който тогава да приемем на заседание на 

ЦИК.

Благодаря, господин Христов. 

С това изчерпихме точка 1а от дневния ред. Продължаваме с 

точка  втора  –  проект  на  решение  относно  регистрация  на 

наблюдатели за частични избори.

Точка  2.  Проект  на  решение  относно  регистрация  на 

наблюдатели за частични избори.
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БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  в  моя  папка  в  днешно 

заседание има проект на решение. Ще ви го прочета накратко.

Постъпило  е  заявление  с  вх.  № 1  от  20  април  2017  г.  от 

Сдружение  „Бъдеше  за  Северозападна  България”  (БЗСЗБ), 

подписано  от  представляващия  сдружението  Иванка  Делева  чрез 

упълномощения представител Любомир Тодоров за регистрация за 

участие с наблюдатели в частичен избор за кмет на кметство Гара 

Орешец, община Димово, област Видин, на 30 април 2017 г.  Към 

заявлението са приложени всички изискуеми документи.

Централната  избирателна  комисия  приема,  че  е  спазено 

изискването на Решение № 1963-МИ от 7 септември 2015 г., което се 

установява  от  удостоверението  за  актуално  състояние  на 

дружеството  и  удостоверението  за  вписване  на  дружеството  в 

Централния  регистър  на  юридически  лица  с  нестопанска  цел  за 

осъществяване на обществено полезна дейност. 

На 20 април 2017 г. в ЦИК е получено по електронната поща 

писмо  от  „Информационно  обслужване”  за  извършена 

предварителна  проверка на наблюдателите, заявени от сдружението, 

и  на  лицата  в  управителните  органи  на  сдружението.  От 

извършената проверка на лицата от списъка се установи, че всички 

седем лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията 

на Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ от 7 септември 2015 г. 

на ЦИК. От извършената проверка също така се установи, че лицата 

в управителните органи на сдружението отговарят на изискванията 

на т. 20 от същото решение.

В тази връзка и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, 

т. 1 и ал. 2-4, ал. 7 и 8 и чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 

1963-МИ/НР  на  ЦИК  от  7  септември  2015  г.  Централната 

избирателна  комисия  реши:  регистрира  сдружение  „Бъдеше  за 

Северозападна  България”  (БЗСЗБ)  за  участие  с  наблюдатели  в 

частичния избор за кмет на кметство Гара Орешец, община Димово, 

област  Видин,  насрочен  за  30  април  2017  г.  Регистрира  като 

наблюдатели за участие в частичния избор за кмет на кметство Гара 
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Орешец  седем  упълномощени  представители  на  сдружението 

(изброени са представителите).  Регистрираните наблюдатели да се 

впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се 

издадат  удостоверения.  И решението  подлежи на  обжалване  пред 

Върховния  административен  съд  чрез  Централната  избирателна 

комисия в тридневен срок от обявяването му.

Ще  прочета  предмета  на  дейност.  Има  една  защита  на 

политическите  права  на  гражданите,  освен  всичките  други  неща, 

които са изброени. Мисля, че това е достатъчно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, има ли коментари? Уважаеми колеги, подлагам на гласуване 

регистрацията  на  наблюдатели  от  тази  организация.  Режим  на 

гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Уважаеми колеги, това е Решение № 4720-МИ.

Колеги,  с  това  изчерпихме  и  точка  втора  от  дневния  ред. 

Продължаваме  с  точка  трета.  Заповядайте, госпожо  Иванова,  по 

реда, по който вие решите за необходимо. Ако искате, започнете с 

методическите указания и след това писма, ако решите – обратно. 

Заповядайте.

Точка 3. Проект на методически указания за организиране и 

произвеждане на местен референдум.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

постъпило  писмо  с  вх.  №  МР-15-2  от  24  април  2017  г.  от 

Общинската  избирателна  комисия  –  Трън.  Към  същото  са 

приложени  решение  №  64  на  Общински  съвет,  гр.  Трън,  от 

заседанието, проведено на 21 април 2017 г., и протокол № 8 относно 

предложението на кмета на община Трън за произвеждане на местен 

референдум в общината.  съгласно решението Общинският съвет е 
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одобрил предложението за произвеждане на местен референдум на 

територията на община Трън за отговор на въпроса „Против ли сте 

община  Трън  чрез  Общинския  съвет  да  одобрява  устройствени 

планове, определящи територии за добив и преработка на метални 

полезни  изкопаеми?”.  Определил   е  11  юни  2017  г.  като  дата  за 

произвеждане  на  местния  референдум  и  за  гласуване.  Одобрил  е 

разходи за организацията и финансирането на местния референдум, 

които ще се осигурят от общинския бюджет съгласно план-сметка 

приложение № 1. План-сметката за местния референдум е в размер 

на 45 хил. лева. Утвърдени са 28 броя образци на изборни книжа за 

произвеждане на местния референдум, като същите са описани като 

приложение 2, неразделна част от докладната записка и решението. 

Възложено  е  на  кмета  на  общинската  администрация  да 

осъществяват организационно-техническата подготовка на местния 

референдум  и  е  възложено  на  кмета  на  общината  да  проведе 

информационната  кампания  съгласно  изискванията  и  по  реда  и 

начина,  определени  в  чл.  34  от  Закона  за  пряко  участие  на 

гражданите в държавната власт и местното самоуправление. 

На този етап ви докладвам въпросното писмо за сведение.

Пак във връзка с местния референдум в Трън,  за  който ви 

докладвах, е постъпило писмо с вх. № МР-23-1 от 24 април 2017 г. 

от  гражданско  сдружение  с  нестопанска  цел,  осъществяващо 

дейност в обществена полза Комитет „Васил Левски” със седалище 

и  адрес  на  управление  гр.  София,  представляван  от  председателя 

Борис  Владов  Ангелов.  Можете  да  се  запознаете  с  молбата.  Тя  е 

качена в папка с моите инициали за днешно заседание.

С  две  думи  господин  Ангелов,  след  като  се  позовава  на 

разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите в държавната 

власт  и  местното  самоуправление  и  такива  на  Изборния  кодекс, 

моли  във  възможно  най-кратък  срок  Централната  избирателна 

комисия да разясни на въпросното сдружение реда и условията  в 

контекста на местен референдум на община Трън за образуване и 

регистрация на инициативен комитет в полза или срещу зададения 
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въпрос,  в  това  число  дали  членовете  на  инициативния  комитет 

трябва да отговарят на клаузата за уседналост, заложена в местния 

референдум по Закона за пряко участие на гражданите в държавната 

власт и местното самоуправление. Знаете,  че това са шест месеца 

преди датата на произвеждане на референдума.

Вторият  въпрос,  който  поставят  от  сдружението,  е  в  коя 

комисия трябва да се регистрира инициативният комитет в полза или 

срещу  зададения  въпрос  за  местен  референдум.  Записано  е,  че 

интуитивно изглежда това да е Общинската избирателна комисия, но 

това не е изрично указано в разпоредбата на чл. 152 от Изборния 

кодекс.

Уведомяват ни, че на база чл. 25, ал. 1 и чл. 26, ал. 1 от Закона 

за  достъп  до  обществена  информация  заявяват  предпочитаната 

форма за получаването на исканата от тях информация да е копие, 

предоставено по електронен път на посочената електронна поща на 

сдружението.

И молят да отговорим на поставените въпроси във възможно 

най-кратък срок, отчитайки обстоятелството, че съгласно чл. 153, ал. 

1, инициативният комитет да се регистрира не по-късно от 40 дни 

преди изборния ден.

Уважаеми колеги, моля да имате предвид разпоредбата на чл. 

6, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт 

и  местното  самоуправление,  който  казва,  че  споровете  за 

законността  на  местния  референдум  и  за  неговите  резултати 

подлежат на обжалване пред съответния административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, нека се 

върнем към въпросите на инициативния комитет.

Уважаеми  колеги,  все  пак,  за  да  се  концентрираме  върху 

поставените въпроси, ние би трябвало да се позовем на чл. 34 ал. 2 и 

3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и 

местното  самоуправление  и  да  предоставим  тази  информация 

относно  организацията  на  отпечатване  на  информационния  лист, 

свързано  с  кратка  информация  за  мотивите  на  референдума  въз 

14



основа  на  предложението  на  инициативния  комитет  като 

ангажимент  на  кмета,  и  разбира  се,  възможността  в  подкрепа  на 

въпроса  или  на  въпросите  на  референдума  и  на  алтернативната 

позиция  да  се  регистрират  партии,  коалиции   и  инициативни 

комитети,  като  посочим,  че  при  липса  на  изрична  разпоредба  се 

прилага  §  2  от  Допълнителните  разпоредби  на  Закона  за  пряко 

участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното 

самоуправление и посочим съответните норми в Изборния кодекс. И 

изрично  да  укажем,  че  регистрацията  става  в  Общинската 

избирателна комисия.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване такъв отговор.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12  (Емануил Христов, 

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Колеги, извън микрофон посочихме в този отговор, но не го 

подложихме на гласуване, че става дума за граждани с избирателни 

права. Тоест изискването за уседналост се прилага и по отношение 

на  инициативния  комитет.  Следва  да  го  гласуваме,  защото  ще  е 

елемент на писмото.

Режим на гласуване.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12  (Емануил Христов, 

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Благодаря.  Продължете  със  следващ  доклад,  госпожо 

Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, аз предлагам да пристъпим към 

разглеждане  на  методическите  указания.  Те  са  качени  във 

вътрешната  мрежа  в  моя  папка  от  днешна  дата.  Предлагам  да 

обсъждаме раздел по раздел. Раздел I на методическите указания е 

„Общи положения”. Аз ще ви помоля да ги прегледате и ако имате 

въпроси някъде, да пристъпим към обсъждане.
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Колеги, чл. 4, ал. 2 има предвид район, кметство, населено 

място,  квартал  (говорим  за  принципа  на  уседналост)  през 

последните шест месеца преди насрочването на референдума. Тоест 

според  мен  се  има  предвид  решението  на  Общинския  съвет  за 

насрочване на референдума. В случая, 21 април.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  по 

Раздел I има ли коментари? Не виждам.

Продължаваме с Раздел II, колеги.

Уважаеми  колеги,  докато  бъде  публикуван  актуалният 

вариант на проект на методически указания и с  оглед принципни 

въпроси, за които трябва да се консултираме със закона още веднъж, 

давам 15 минути работна почивка.

Втората част на заседанието е от 14 ч.

(Почивка)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  в  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 

комисия  и  имаме  необходимия  кворум.  Продължаваме  днешното 

заседание. Колеги, работната почивка, която си дадохме, след това 

дадох и истинска почивка, затова продължаваме в 14.15 часа.

Спряхме  до  точка  3:  Проект  на  Методически  указания  за 

организиране и провеждане на местен референдум.  Принципно се 

съгласихме  по  базисни  въпроси,  свързани  с  тази  точка.  Колеги, 

предлагам  те  мъничко  да  отлежат,  а  сега  да  продължим  с  други 

точки  от  дневния  ред  и  след  това,  ако  днес  остане  време  да  се 

върнем към точка 3.

Точка  4.  Доклад  за  промяна  относно  Правилника  за 

съхранение на изборни книжа и документи.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, знаете, че във връзка с проекта на 

Правила за определяне на помещенията и съхраняване на книжата и 
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материалите от изборите и референдумите получихме становища от 

областни  управители  и  от  кметове  на  общини.  Обаче  имаме 

информация и разговор, че от Главна дирекция „Държавен архив“ 

също са се запознали. Правилата са публикувани на нашата интернет 

страница. 

Част  от  Правилата  касаят   и  архивирането  на  изборните 

книжа  и  те  са  проявили  желание  да  могат  да  се  запознаят  с 

правилата и ако имат становище по тях, да могат да го изразят, което 

е добре, разбира се, за да можем евентуално да обсъдим и тяхното 

становище,  така  че,  ние  сме  ги  изпратили  на  другите  органи,  но 

предлагам да изпратим един проект на правилата в този вид, в който 

в момента са, официално, с едно придружително писмо, с молба да 

изразят становище по тая част, която касае и тяхната дейност, без да 

даваме срок, разбира се, след което вече ще ги разгледаме. Това е 

предложението и информацията, която имам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги? Не виждам коментари. 

Подлагам на гласуване така направеното предложение. 

Режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Метин  

Сюлейман,  Росица Матева,  Румен Цачев,,  Севинч Солакова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов); против – 1 (Мария Мусорлиева).

Колеги, продължаваме с

Точка 4а. Доклади по медийни пакети.

Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател. Колеги, в 

папка  „Медийни  пакети“  вчера  пристигнаха  по  два  последни 

договора, които сме имали, доказателствените материали. С вх. № 

НС-24-342 сме получили материалите от медия „Телевизия Видин“ и 

Политическа  партия  „Воля“  на  стойност  152  лв.  с  ДДС,  което 

включва  излъчване  на  4  платени  и  1  едноминутни  репортажа  в 
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предизборна  хроника.  Коректни  са  материалите,  изпълнение  са 

изискванията,  съгласно  наше  решение  и  затова  ви  предлагам  да 

одобрим изплащането по този договор и по тази медийна услуга. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, коментари? Не виждам.

Подлагам на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Благодаря. Продължете, госпожо Цанева. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  с  вх.  №  НС-24-343  получихме 

искане  от  новинарски  сайт  „Инфо  мрежа“  и  Политическа  партия 

„Воля“. Медийната услуга е на стойност 500 лв. с ДДС по договор, 

но фактурата, която получихме, е 500.04 лв. Смятам, че не е проблем 

да  одобрим,  тъй  като  самият  субект  политически  има  остатък  в 

медийния  си  пакет,  изпълнение  са  коректно.  Некоректна  е 

фактурата, като ни е изпратено, че получател е Политическа партия 

„Воля“,  но  аз  проведох  разговор  с  медията.  Тъй  като  те  са  със 

седалище Благоевград, днес изпращат по куриер нова фактура, която 

ще бъде с получател ЦИК и платец съответно. 

Предлагам ви да не бавим нещата. Всички други изисквания 

са изпълнени, да одобрим тази медийна услуга на стойност 500.04 

лв. с ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Становище, колеги? Не виждам. Подлагам на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,,  Севинч  Солакова,  

Таня Цанева, Цветозар Томов).

Продължете, госпожо Цанева.
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ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  на  6  април  сме  одобрили 

изплащането  по  медиен  пакет  между медия  „ММ Медия“  ЕООД, 

вестник „Ретро“ и Политическа партия „Възраждане“ на стойност  

1238.54 лв. Допуснали сме, ако мога да кажа така, недоглеждане, тъй 

като с много малки буквички във фактурата е написано, че начин на 

плащане е сметката да бъде платена на друго дружество, а и именно, 

„Милениум Пъблиш Инк“ ООД на основание на договор за събиране 

на  задълженията.  Не  е  изплатена  сумата.  Предлагам  на  вашето 

внимание и мнение как да процедираме в този случай. Коректно е 

изпълнена медийната услуга, но е друг субектът, на който трябва да 

платим.

След като обсъдихме този казус,  тъй като имахме подобен 

случай в предходни избори, предлагам това, което и проговорихме, 

да  се  свържем  с  медията,  да  поискаме  тяхна  банкова  сметка,  на 

която  да  изплатим  медийната  услуга  и  вече  ако  не  ни  бъде 

предоставено, тогава да помислим как да процедираме. Съответно и 

фактурата да бъде, разбира се, на „ММ Медия“, а не допълнително 

плащане към друга медия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  С 

това изчерпахте Вашите доклади, госпожо Цанева. Благодаря.

Продължаваме с

Точка 5.  Доклади по искане за  отваряне на запечатани 

помещения.

Първи е господин Христов.  Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря  Ви,  ще  се  постарая 

наистина да бъда кратък. Колеги, в папка с моите инициали има два 

проекта за решения. Единият е за отваряне на помещение в Попово, 

другият  е  за  Гълъбово.  За  Попово  на  миналото  заседание  Ви 

докладвах, но го отложихме, тъй като Ви казах, че е необходимо да 

се направи справка с общината. Свързаха се с общината и се оказа, 

че  на  практика  те  искат  разрешение  за  отваряне  на  помещението 

само за да унищожат книжата и материалите, тъй като преди това 

ние сме им дали разрешение за експертиза, направили са експертиза, 
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дали са ги в „Държавен архив“ , но не са ги унищожили веднага, а са 

ги затворили пак в помещението. Затова фактически сега искат само 

за унищожаване. Няма нищо друго в помещението, освен точно тези 

документи,  които са  останали с  неценно съдържание,  които са  за 

унищожение, така че решението, което съм подготвил, е точно в тази 

връзка: разрешаваме им да отворят помещението. Няма други, за да 

спазват някаква дисциплина, тъй като след унищожаването остава 

празно помещението. Така че предлагам да гласуваме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов. 

Колеги, коментари? Не виждам. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  предложения  проект  на 

решение. 

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов). 

Това е Решение № 4721-ПВР/МИ. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Второто  решение  е  за  отваряне  на 

помещение  в  Гълъбово.  Днес  се  получи.  Наложи  се  преди 

заседанието да звънна пак по телефона, за да уточня какво точно се 

съдържа, какво има в това помещение, тъй като пишат, че искат само 

за  книжата  и  материалите  от  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент., но се оказа, че в това помещение има освен книжа и 

материали за президент и вицепрезидент от 2011 г.,  и книжата от 

местните избори от 2011 г. и нищо друго. Тоест, и двете са изтекли, 

но за  момента искат да се отвори и да се предадат материали .те 

само  от  изборите  за  президент  и  вицепрезидент.  Затова  така  съм 

подготвил  самото  решение,  че  им  даваме  разрешение  и  че  за 

останалите книжа и материали сме посочили, че извън посочените 

действия не се допуска развързване на торби, отваряне на пликове 

по инерция,  защото тук няма пликове –  може би се  има предвид 

големите  пликове.  Може  би  по-късно  ще  поискат  и  за  местните 
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избори,  сега  искат  само  за  експертиза  и  предаване  на  книжата  и 

материалите о т. президентските избори 2011 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги?  Подлагам  на  гласуване  този  проект  на 

решение.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Това е Решение № 4722-ПВР/МИ.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Имам  още  две,  но  те  ще  бъдат  за 

сведение.  Просто  ви  информирам,  че  от  община  Елхово  сме 

получили писмо, със съответните документи, протокола от заповед 

на  кмета,  приемо-предавателна  разписка  и  т.н.  То е  във  връзка  с 

отваряне на помещение по наше решение за предаване на архива. 

Информират ни, че са свършили работата. Само за сведение е. От 

община Елхово е, № ПВР-06-94 от 21.04.

Аналогично писмо имаме от община Търговище, които също 

ни  информират,  че  са  отворили  помещението.  Изпращат  ни 

съответно протоколи, приемо-предавателни разписки, заповедта на 

кмета за комисията, която трябва да свърши тази работа, така че са 

всички документи и с протокола за извършената работа. Предлагам 

го също за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много  Ви 

благодаря, господин Христов.

Следващ докладчик е господин Сюлейман. Заповядайте. 

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

писмо, получено по електронната поща на Централната избирателна 

комисия с  вх.  № МИ-14-15 от  21 април 2017 г.  Същото  писмо е 

получено днес в оригинал. Писмото е от господин Хасан Азис, кмет 

на  община  Кърджали,  във  връзка  с  частични  избори  за  кмет  на 

кметство Люляково, община Кърджали, който ще се произведе на 30 
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април 2017 г. и е във връзка с прибирането на изборните книжа и 

материали от частичния избор за кмет на кметство Люляково.

В тази  връзка,  уважаеми колеги,  на  30  април има  и  други 

частични  изри,  съответно  в  кметство  Гецово,  община  Разград,  в 

кметство  Гара  Орешец,  община  Димово,  област  Видин,  кметство 

Лозенец,  община  Царево,  Бургас,  кметство  Козаревец,  община 

Лясковец,  област  Велико  Търново.  Каквато  е  практиката  на 

Централната  избирателна  комисия,  предлагам  със  съобщение  на 

интернет  страницата  на  Централната  избирателна  комисия  да 

разрешем отваряне на запечатаните помещения, които са определени 

със  заповед  на  съответните  кметове  на  общини,  в  които  се 

съхраняват изборни книжа и материали от предшестващите избори, 

в  които  в  запечатани  помещения  да  се  приберат  за  съхранение 

изборните  книжа  и  материали  от  частичните  избори,  които  са 

насрочени на 30 април 2017 г. В този смисъл съм подготвил такова 

съобщение  в  моя  папка  в  днешно  заседание.  Погледнете  го. 

Предлагам  както  е  било  и  досега,  редът,  по  който  да  бъде 

осъществен  достъпът  до  запечатаното  помещение  и,  както  и  за 

извършените  действия  да  се  съставят  съответните  протоколи,  да 

стане съгласно Решение № 262-МИ/НР от 18 октомври 2015 г.  от 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Сюлейман.

Коментари, колеги? Не виждам.

Подлагам на гласуване това съобщение.

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

Емануил Христов, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Метин 

Сюлейман,  Росица Матева,  Румен Цачев,,  Севинч Солакова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов).

Благодаря.  Уважаеми колеги, следващ докладчик е госпожа 

Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  с  вх.  № ПВР-06-104 от  25 

април е получено писмо от кмета на община Бяла,  област Русе,  с 
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което  ни  изпращат  заповед  № РД-11-190  от  11  април  2017  г.  на 

кмета на общината и протокол от 11 април 2107 г. за отваряне на 

запечатано  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборни  книжа  и 

материали  от  произведените  през  2016  г.  президентски  избори. 

Помещението  е  било  отваряне  за  прибиране  на  избирателните 

списъци към другите книжа. Докладвам ви го за сведение.

Следващото писмо с вх. № НС-05-171 от 21 април 2017 г. в 

папка  с  моите  инициали  от  днес,  е  от  заместник-областния 

управител  на  област  Русе.  Колеги,  писмото  е  относно  искане  за 

отваряне  на  запечатана  каса,  в  която  се  съхранява  архивът  на 

Районна  избирателна  комисия  -  Русе  от  изборите  за  народни 

представители  на  26  март.  Не  съм  изготвила  проект  на  решение, 

защото е малко по-различно от останалите искания. Аз се запознах с 

преписката,  разговарях  и  с  председателя  на  Районна  избирателна 

комисия - Русе. Към това писмо са приложени писмо от Комисията 

за  защита на личните данни,  която по повод сезиране с  жалба за 

използване  на  лични  данни  е  изискала  от  районна  избирателна 

комисия,  определени  и  посочени  в  писмото  документи.  Тъй  като 

районна  избирателна  комисия  вече  е  била  предала  своята 

документация в областна администрация, са препратили това искане 

на Комисията за защита на личните данни до областния управител.

Другото писмо, по повод на което се иска разпечатване на 

касата, където е архивът на РИК, е във връзка с искане от Областна 

дирекция  на  МВР  –  Русе  до  областния  управител  във  връзка  с 

извършване  на  проверка  по  преписка,  образувана  в  областната 

дирекция,  по  повод  на  жалба  от  гражданин,  в  който,  е  казано  в 

писмото,  се  съдържат  данни  за  извършено  престъпление  от 

обезщетение характер. 

Областният  управител ни е  задал  и  въпроси в  това  писмо, 

като едно от нещата е – поне аз така чета писмото – дали искането на 

директора на областната дирекция на МВР може да се приеме като 

искане от страна на разследващ орган по чл. 52 от НПК. 

Колеги, моето предложение е следното. Така или иначе, иска 

се определена информация във връзка с образуване на производства 
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– едното в МВР, другото в Комисията за защита на личните данни 

Централната  избирателна комисия да  приеме решение,  с  което да 

разреши отваряне на касата, макар че мисля, че ние нямаме друго 

такова решение до момента, но така или иначе, тези документи се 

съхраняват там. 

Ако  Централната  избирателна  комисия  приема  моето 

предложение, в четвъртък ще ви предложа проект на решение. 

След като се запознах конкретно с искането на директора на 

Областната  дирекция на МВР,  вътре са поставени въпроси,  които 

няма как нито областният управител, нито районната избирателна 

комисия,  дори  и  да  е  в  мандат,  да  предостави  информация,  като 

например, дали лицето, за което става въпрос, е подало заявление за 

гласуване извън страната. 

Аз  извърших  такава  справка  в  нашата  база  данни. 

Действително лицето е  подало такова заявление,  но ви предлагам 

ние да дадем разрешение за отваряне на касата и отделно с писмо 

може би до областната дирекция на МВР да им укажем откъде да 

поискат тази информация или направо да я предоставим – и аз не 

знам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  чухте  предложението  на  госпожа  Нейкова.  Не  виждам 

колеги, които да имат възражения. В четвъртък ще Ви включа в тази 

точка от дневния ред. 

Следващ докладчик е господин Цачев. След това отиваме на 

точка 6 -  доклади по дела, жалби и сигнали. 

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Колеги,  докладвам вх.  № ПВР-06-90/1 от 

21.04.2017  г.,  писмо  от  кмета  на  община  Искър,  с  което  ни 

уведомява,  че  помещението,  в  което  се  съхраняват  книжа  и 

материали  от  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  2016  г.,  е 

отворено  и  в  него  са  прибрани избирателните  списъци и  другите 

документи,  намиращи  се  в  плик  1.  Към  писмото  е  приложен  и 

протокол  от  работата  на  комисията  и  заповедта  на  кмета  за 

определяне на длъжностните лица. За сведение е.
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Докладвам също с аналогичен предмет писмо № ПВР-06-95 

от 21.07.2017 г. от кмета на община Долни Дъбник, с което по същия 

начин ни уведомява за отваряне на помещението. Приложено е към 

писмото  заповед  на  кмета  за  комисия  и  протокол  от  работата  на 

комисията. Прибрани са пликовете от първия избор и от новия избор 

за президент и вицепрезидент на републиката от 2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Цачев. Продължаваме със следваща

Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Заповядайте, господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви молба с вх.  № 

ПВР-22-0  от  24.04.2017  г.  от  адвокат  Петя  Николаева  Стоевска, 

която ни моли за следното. Във връзка с проведените на 6 ноември 

2016 г. избори за президент и вицепрезидент на Република България 

и проведените на 26.03.2017 г. избори за народни представители, ви 

моля  да  извършите  проверка  на  РИК  23,  гр.  София,  като  ми 

предоставите  следната  информация:  каква  е  общата  бройка  на 

постъпилите  жалби  и  сигнали  във  връзка  с  Изборния  кодекс 

нарушения в изборните дни, какъв е броят на постъпилите жалби и 

сигнали,  за  които РИК 23 – гр.  София е  постановила решение за 

отхвърляне, на основание чл. 70, ал. 4, изречение второ от Изборния 

кодекс, за какъв брой решения на РИК 23 – гр. София, са предприети 

действия  за  образуване  на  наказателно  административно 

производство и е съставен акт за установяване на административно 

нарушение.

Моето предложение е  това  да  е  за  сведение  и  ще ви кажа 

защо. РИК-овете, както и Централната избирателна комисия водят 

електронно публични регистри на жалбите и сигналите, подадени до 

тях и тези регистри включват и решенията, взети по тези сигнали. 

Госпожа  Стоевска  би  могла  да  отвори  страницата  на  РИК  23  – 

София и да се информира за въпросите,  които ни поставя на нас. 

Като  алтернативно  мога  да  предложа  да  й  отговорим  съвсем 

накратко, да я насочим към тази страница. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  подлагам на гласуване отговор със съдържание,  че това  е 

публична информация, която може да бъде намерена на страницата.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Благодаря, колеги. Продължете, господин Арнаудов.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, ще ви докладвам накратко и 

анблок  писмени  възражения  от  Борислав  Валентинов  Зюмбюлев 

срещу актове, които са издадени от председателя на ЦИК. 

Първото е НС-20-129 от 24.04.2017 г. срещу АУАН № 41-НС 

от 27.03.2017 г. 

Следващото е НС-20-130 от същата дата, отново от Борислав 

Зюмбюлев срещу АУАН № 34-НС от 27.03.2017 г. 

Следващото е НС-20-131 от същата дата, отново от Борислав 

Зюмбюлев срещу АУАН № 40-НС от 27.03.2017 г. 

Следващото е с вх. № НС-20-132 от 24.04.2017 г., отново от 

Борислав Зюмбюлев срещу АУАН № 39-НС от 27.03.2017 г. 

Последното е с вх. № НС-20-133 от 24.04.2017 г., отново от 

Борислав Зюмбюлев срещу АУАН № 38-НС от 27.03.2017 г. 

Ще  бъдат  приобщени  към  преписката  и  изпратени  на 

областния управител по компетентност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин  Арнаудов.  Могат  да  бъдат  погледнати  във  вътрешната 

мрежа всички тези възражения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължете 

господин Арнаудов.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Отново анблок ще ви докладвам този 

път  връчените  актове  за  установяване  на  административни 

нарушения. Изпратени са ни от Столична община, район Оборище с 

вх. № НС-07-63 от 24.04.2017 г. Следващото е НС-07-64 от същата 

дата,  НС-07-65 от същата  дата,  НС-07-66,  отново от  същата дата, 
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НС-07-67 от същата дата, НС-07-68, НС-07-69 и НС-07-70. Всичките 

се намират в моя папка от днешно заседание. Докладвам ви ги за 

сведение. Те са за това, че са връчени, всичките са от Оборище.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много 

благодаря,  господин  Арнаудов.  Те  ще  бъдат  приобщени  към 

преписките  и  изпратени,  разбира  се,  до  съответния  областен 

управител.

Продължете със следващ доклад.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  връщам  доклад  отново 

преписка  с  вх.  №  ЦИК-00-417  от  19.04.2017  г.,  която  съм  ви 

докладвал на заседание на 24-ти 2017 г. Тогава ви я докладвах за 

запознаване.  Тъй  като  колегата  Томов  беше  в  болнични,  тогава 

предложих  да  я  разгледаме,  когато  той  се  върне,  за  да  може  да 

присъства и евентуално да даде становище по поставените въпроси. 

В моя папка е от днешно заседание.

Ако имате някакви становища, или може би просто да помоля 

колегата Томов да вземе отношение, да изложи своето виждане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Арнаудов.

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Благодаря.  Колеги,  аз  няма  да 

коментирам критиките в това писмо към проекта, в който участвам – 

той  не  е  завършил.  Между  впрочем,  тъй  като  не  мисля,  че  има 

смисъл  това  да  бъде  правено  на  заседание  на  Централната 

избирателна комисия. ще спомена само, че на 11 май с подкрепата 

на  Нов  български  университет  ще  бъде  направено  широко 

обществено обсъждане на този проект и представения досега доклад, 

на който всички негови критици биха могли да изредят становищата 

си  и  да  участват  в  дебата.  Той  ще  бъде  максимално  открит  и 

публичен. 

Ще обърна внимание на някои вероятно технически грешки в 

информацията, която се съдържа в писмо, касаещи този проект. В 

него, посредством софтуер са анализирани не 8, а 3080 медии, тоест, 

385 пъти повече, отколкото е споменато в това писмо. Единственото 
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обяснение, което мога да имам за такъв тип грешка, е непознаването 

на публикувания в сайта на Фондация за хуманитарни и социални 

изследвания доклад по изследването. Той наистина е доста обемист 

и  трябва  да  бъде  прочетен.  Също  в  този  доклад  са  описани 

достатъчно подробно и критериите, при които след преглеждането 

чрез  ключови думи и използването на софтуер на 3080 медии,  са 

подбрани 8, на които е направен анализ на съдържанието им. Това е 

за информация на Централната избирателна комисия, тъй като това 

са неточности, които биха могли да подведат читателя на този текст.

Предпоследното, което ще кажа, е: не считам, че с участието 

си  в  този  изследователски  проект  по  какъвто  и  да  е  начин  съм 

нарушил чл. 50, ал. 3, т. 3, тъй като не съм нито в трудови, нито в 

служебни  правоотношения  с  Фондацията  за  хуманитарни  и 

социални изследвания. Включил съм се в един изследователски екип 

по проект, което не предполага наличието на каквито и да са други 

ангажименти в тази връзка.

По отношение на следващите точки, подмятания около моето 

участие в този проект, от нищо от обстоятелството, че съм член на 

колектива,  провеждащ  това  изследване  –  то  не  е  приключило, 

предстои втора част и тепърва предстоят доклади по нея – не следва 

каквото  и  да  е  относно  съдържанието  на  точки  4  и  5.  Аз  съм 

участник в екипа, който провежда проекта, но по никакъв начин и в 

никакъв смисъл не съм нарочвал който и да е за антидемократична 

пропаганда. Не мога да приема определение такъв тип констатации, 

каквито са направени в точка 5, още повече че в рамките на този 

проект  не  се  визират  никакви  конкретни  лица.  Една  тенденция  в 

българското публично пространство на нарастване на определен тип 

пропагандни  послания,  които  са  обект  на  анализ  в  първия 

публикуван доклад със стряскащи темпове,  тъй като количеството 

на публикации, които са описани в проекта на базата на множество 

критерии,  като  антидемократични,  е  нараснало  около  30  пъти  в 

последните  три  години  в  тези  3080  медийни  информационни 

сайтове, които са обект на изследване.
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Последно, по отношение на цитираната цена на проекта, да, 

цената е публикувана, тя не е тайна. Но тя не е за изследване на 8 

медии,  както  казах,  а  на  огромна  част  от  българското 

информационно  пространство  и  освен  това  е  за  двегодишното 

осъществяване  на  този  проект,  който  всъщност  изобщо  не  е 

приключил.

Нямам какво друго да добавя и съм готов да отговарям на 

каквито и да са ваши въпроси във връзка с този проект.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги? 

Колеги,  позволете  ми,  Централната  избирателна  комисия  е 

сезирана с едно писмо за някакви твърдени факти и обстоятелства в 

него.  В  частта  относно  доклада  и  съдържанието  на  доклада,  така 

както разбирам, той изобщо не е в рамките на компетентността на 

Централната избирателна комисия. Онова, което всъщност ни питат, 

е  дали  по  някакъв  начин  ние  считаме,  че  има  условия  на 

несъвместимост, в случая конкретно посочват дали това е по трудов 

договор  или  по  някакъв  друг   договор.  Господин  Томов,  ще  Ви 

помоля категорично да кажете, че не сте с трудов договор там.

Вторият въпрос, който стои пред мен, колеги, е, тъй като се 

нарича относно потенциален конфликт на интереси, ако ние не сме 

компетентни да разгледаме един подобен сигнал, както ми се струва, 

че да е,  то тогава дали предметът на това изследване е свързан с 

Вашата  дейност  в  качеството  Ви  на  член  на  Централната 

избирателна  комисия  и  по-скоро  с  правомощията  на  Централната 

избирателна  комисия,  за  да  прецени  ЦИК  дали  следва  да  го 

препраща към друг орган, или да го остави за сведение.

Заповядайте.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да отговоря на тази два въпроса.

На първия въпрос аз всъщност отговорих, мисля, че казах, че 

не  съм  нито  служебно,  нито  в  трудови  правоотношения  с 

бенефициента на проекта Фондацията  за  хуманитарни и социални 

изследвания. Аз съм поканен да участвам в изследователския екип 

по този проект в качеството си на професионален социолог.  Това 
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няма нищо общо с дейността на Централната избирателна комисия. 

В  екипа  сме  трима  социолози,  защото,  апропо,  екипът  е 

интердисциплинарен, апропо, би трябвало да добавя и това. Това са: 

моя милост,  Боряна Димитрова,  ръководителят на Агенция „Алфа 

Рисърч“ и доцентът от Софийската катедра по социология Милена 

Якимова.  Тоест,  ние  сме  отговаряли  за  използването  на 

социологически  методи  при  съставянето  на  методиката  на  този 

проект и при една резонна информация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, имате ли други въпроси? Не виждам.

Въпросът е много ясен за Централната избирателна комисия. 

В оперативен порядък обсъдихме, че е добре да отговорим, след като 

сме сезирани в рамките на нашата компетентност, а именно, че по 

точка 1 не са нарушени изискванията на чл. 50 от Изборния кодекс и 

по отношение на точка 2 за това, че законът е категоричен, изричен 

и не вменява на ЦИК задължение да създава подобни правила. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване такъв отговор.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Ще  ми  разрешите  да  напусна 

заседанието.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Бойчо Арнаудов,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Таня  Цанева);  против  –  2 (Ивайло 

Ивков, Румен Цачев). 

Господин  Арнаудов,  Вие  приключихте  с  Вашите  доклади. 

Благодаря.

Следващ докладчик е госпожа Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  Ви 

призовка, вх. № НР-08-11 от 24 април 2017 г. от петчленния състав 

на  Върховен  административен  съд  по  административно  дело  

32-11/2017  г.  За  колегите,  които  по  номер  не  си  спомнят,  бих 

припомнила,  че  това  е  делото  пред  петчленен  състав  по  наше 

обжалване и обжалване от Инициативния комитет на решението с 

резултатите от референдума.
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Направено  е  искане  от  заместник-главния  прокурор  при 

Върховна  административна  прокуратура  госпожа  Ася  Петрова  за 

поправка на протокола от проведеното съдебно заседание на 6 април 

2017 г., поради което е насрочено съдебно заседание на 11 май 2017 

г.  и  с  призовката  освен че ни се  съобщава за това  насрочване на 

заседание, ни се връчва и екземпляр от искането на госпожа Петрова 

за допълване на протокола. По същество като прочетох, считам, че 

това не е съвсем искане за допълване на протокола по смисъла на 

ГПК, така че ви предлагам: сега го докладвам за сведение и смятам, 

че с колегата Бойкинова който се яви, ще изрази становище, тъй като 

се касае за промяна в съдържанието на протокола, а не поправка в 

смисъл да бъде допълнено или записано нещо, което е пропуснато. 

Тъй като  аз  като  съм присъствала  на  заседанието,  много  ясно  си 

спомням какъв беше въпросът, зададен и към прокурора, на който тя 

отговори, но в съдебно заседание ще се изясни. Предполагам, че ще 

се прослуша и записът. Така че, сега за сведение е протоколът.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Продължаваме със следващ докладчик госпожа Иванова.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  аз  също  ще  ви 

докладвам и предлагам да гласуваме анблок връчения от Столична 

община,  район  Оборище,  актове  за  установяване  на 

административни нарушения с предложение след това преписките да 

бъдат  окомплектовани  и  препратени  на  областния  управител  по 

местоизвършване на нарушението. 

С писмо, вх. № НС-07-58 от 24 април 2017 г. ни уведомяват 

за връчен акт за установяване на административно нарушение № 33-

НС.  С  писмо,  вх.  № НС-07-57  от  същата  дата  ни  уведомяват  за 

връчен АУАН № 11-НС от 18 март 2017 г. 

С писмо с вх. № 07-60 от 24 април ни уведомяват за връчен 

АУАН № 29-НС от 25 март. С писмо, вх. № НС-07-61 от 24 април ни 

уведомяват за връчен АУАН № 10-НС от 15 март. 

С  писмо,  вх.  №  НС-07-62  от  24  април  ни  уведомяват  за 

връчен на АУАН  18-НС от 20 март 2017 г. 
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С  писмо,  вх.  №  НС-07-71  от  24  април  сме  уведомени  за 

връчването на АУАН № 13-НС от 18 март. 

С  писмо,  вх.  №  НС-07-57  от  21  април  сме  уведомени  за 

връчването на АУАН № 24-НС от 24 март. 

Предлагам  ви   всичките  да  бъдат  препратени  към 

компетентния  областен  управител  по  местоизвършване  на 

нарушението,  като  преписката  бъде  окомплектована  в  цялост  за 

издаване на наказателно постановление по чл. 496, ал. 3. 

Колеги, докладвам ви за сведение съобщение, изпратено ни 

от  Върховен  административен  съд  по  административно  дело  

№ 26-89 от 2017 г. Към същото е приложено определение № 49-21 от 

20  април.  По  административно  дело  26-89  от  2017  г.,  с  което 

Върховен  административен  съд  е  отменил  определението  си  от  

6 април 2017 г., с което е бил даден ход на устните състезания и е 

оставил без разглеждане молбата на „Вижън Лаб“ ЕООД с искане за 

отмяна на предходно определение с № 14-396 от 29 октомври 2016 г. 

на  ВАС,  постановено  по  административно  дело  14-532/2016  и  е 

прекратил производството по делото, като определението подлежи 

на обжалване. С предходното определение, което ви цитирах, също 

беше оставена без разглеждане жалбата на „Вижън Лаб“.

Последно, за сведение ви докладвам във връзка с постъпили 

искания от Столична община от разследващия орган и по чл. 52 от 

НПК за предоставяне на копия на страници от избирателни списъци 

от проведените на 21 октомври 2015 г. и 1 ноември 2015 г. втори тур 

избори  за  общински  съветници  и  кметове  на  територията  на 

Столична община. 

Съобразно изискванията на т.  30 и т.  31 от Наше решение 

2662  от  18  октомври  са  били  отворени  изборните  помещения  и 

изпращат  съответните  изискуеми  се,  съгласно  наше  решение, 

протоколи за отварянето и след това запечатването на помещенията. 

Докладвам ви го за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Иванова.
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Колеги,  в  продължаваме  със  следващ  докладчик  господин 

Цачев, последен докладчик по тази точка. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  от  Районна 

прокуратура – Плевен с вх. № НС-09-28 от 21 април 2017 г., с което 

ни уведомяват, че с влязло в сила определение по наказателно общ 

характер дело 878 от 2017 г. на Районен съд – Плевен. На лицето 

Тануш Ивов Моллов му е наложено и наказание лишаване от право 

да заема изборни държавни и обществени длъжности за срок от три 

години. За сведение го докладвам и всъщност не само за сведение, а 

и за вписване в регистъра на тези лица, който ние водим при нас.

С  аналогичен  предмет  ви  докладвам  вх.  №  НС-09-29  от  

21  април  2017  г.  От  Районна  прокуратура  –  гр.  Плевен  ни 

уведомяват, че по наказателно общ характер дело 872 от 2017 г. по 

описа  на  Районен  съд  –  гр.  Плевен.  Лицето  Аксения  Еленова 

Кръстева  също така  е  наложено наказание  лишаване  от  право  да 

заема  изборни държавни и обществени длъжности  за  срок от  две 

години. Същото също е за вписване в нашия регистър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, изчаквахме точка 6 от дневния ред.

Продължаваме с

Точка 7. Доклади по писма

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  първо  само 

докладвам,  че  към писмо към приемо-предавателен протокол НС-

2643  от  20.04.2017  г.  по  два  броя  бюлетини  от  тези,  които  са 

отпечатани  в  печатницата  на  БНБ,  предавам  на  председателя  на 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Аз, колеги ще ги 

съхранявам в Касата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да, тези протоколи ги получихме в 

четвъртък с колегата Ганчева, когато присъствахме в печатницата на 

БНБ  за  унищожаване  на  макулатурата  и  печатните  форми  от 
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изборите  за  народни  представители  и  местни  избори  през  

2016-2017 г.

Във  връзка  с  изтичането  на  срока  на  споразумение  между 

Централната  избирателна  комисия  и  Народното  събрание,  ви 

докладвам  един  проект  на  писмо  до  председателя  на  Народното 

събрание  господин  Главчев  с  искане  с  оглед  обезпечаване  на 

условия за работа на Централната избирателна комисия срокът на 

действието на споразумението да бъде удължен. 

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-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня  

Цанева).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, вх. № ЦИК-09-78 от 24 април 

2017  г.,  докладна  записка  от  господин  Желязков,  изпълняващ 

длъжността  на директор във връзка  със  задължението на ЦИК да 

подаде декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд. Вчера е постъпила докладната записка, но имахме 

възможност да отложим разглеждането и одобряването на следващо 

заседание  в  четвъртък  с  оглед  на  това,  че  срокът  по закона  е  30 

април,  тоест,  2  май.  Докладвам  ви  го  за  сведение.  Трябва  да  е 

публикувано  във  вътрешната  мрежа  заедно  с  приложеното 

уведомление и декларация.

Докладвам ви вх. № ЦИК-09-77-2 от 24.04.2017 г. То е заедно 

с  ЦИК-0-77-1  от  21.04.2017  г.  Това  е  допълнение  към  докладна 

записка относно осигуряване на паркоместа и сключване на договор 

с  „Центъра  за  градска  мобилност“  ЕАД заедно  с  информация  от 

Стоян  Русинов  за  проверката,  извършена  на  възможностите  за 

осигуряване  на  паркоместа  в  близост  до сградата  на  Централната 

избирателна комисия.

Колеги,  тези  материали  и  тези  въпроси  са  във  връзка  и  с 

обсъдените  на  работното  заседание  на  районната  колегия  1.2.,  на 
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която бяха поканени всички колеги от ЦИК и което се проведе в 

петък  от  10.30  часа.  За  тези,  които  участваха  на  заседанието, 

въпросът е известен. Аз им благодаря за участието в заседанието.  За 

останалите ще кажа, че в петък, с оглед на извършена проверка от 

администрацията  се  вижда  по  тази  таблица  от  предоставената 

информация  от  колегите  от  администрацията  в  лицето  на  Стоян 

Русинов – няма възможности наблизо да се осигурят паркоместа за 

ползване от Централната избирателна комисия. Затова на работното 

заседание  се  обединихме  около  последното  предложение,  което 

беше направено в докладна, обсъдена на 20 април т.г., а именно, да 

сключим договора така, както ни беше предоставен като проект, с 

Центъра за градска мобилност и да осигурим допълнително 7 места 

на  същото  място,  където  се  намират  и  трите  безвъзмездни 

паркоместа  по  договор  от  2015  или  2016  г.  Заплащането  бъде 

извършено  така,  че  да  се  възползваме  от  предложението  за  най-

голямата отстъпка от страна на Центъра за градска мобилност.

Предвид  факта,  че  от  Столична  община  и  от  Центъра  за 

градска  мобилност  са  ни  уведомили,  че  не  можем  да  правим 

промени по договора, тъй като той е типов, ние изпратихме писмо с 

искане той да бъде подписан от Центъра за градска мобилност, което 

е  второто  условие  от  тяхна  страна  и  да  ни  бъде  предоставен. 

Предложението  ни  беше  дори  по  възможност  да  влезе  в  сила  от 

24.04.2017 г. 

До  този  момент  по  телефона  госпожа Богданова  поддържа 

връзка с Центъра за градска мобилност. До този момент само знаем, 

първо,  че  на  24-ти  не  може  да  влезе  в  сила  и  затова  не  сме  се 

обадили и не сме създали необходимата организация, тъй като ще 

влезе в сила от деня на подписването на този договор.

До края на днешния ден трябва да бъде подписан от страна на 

Центъра за градска мобилност с идеята да получим информация по 

електронната  поща и  да  се  подпише от  Централната  избирателна 

комисия. но за да не губим време, предлагаме ние да одобрим така 

представения ни проект на договор и да упълномощим председателя 

да сключи договор с Центъра за градска мобилност за 7 паркоместа.
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В  писмото,  което  ние  сме  изпратили,  сме  поискали  да  се 

ревизира  пространството  на  паркоместата,  като  се  ремонтират 

плочките  и  да  се  направи  удобен  подстъп  към  тротоара  за 

безпрепятственото  ползване  и  без  възможности  за  създаване  на 

щети.

В  същото  време  в  тази  докладна  искам  анблок  да  ги 

гласуваме и за това докладваме и тази част. в същата тази докладна 

става ясно, че е добре да бъдат закупени вериги, за да може да се 

обозначат  тези  места  заедно  с  табелите,  които  ще  бъдат 

предоставени  като  част  от  договора,  като  разходите  за  това  по 

проверка, извършена пак от администрацията, е до 120 лева.

Колеги,  да  гласуваме  и  едно  писмо до  Центъра  за  градска 

мобилност. Във връзка с договора за трите безвъзмездни паркоместа 

сме получили три табели, като двете табели са откраднати. Когато са 

безвъзмездни, цената при откраднати, унищожени, повредени и т.н. 

табели, цената е за сметка на ползвателя, поради което да изпратим 

едно  писмо  и  да  попитаме  какво  дължим  на  Центъра  за  градска 

мобилност,  за да ни предоставят нови две табели на тяхно място. 

всичко това предлагам да го гласуваме анблок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Бойчо Арнаудов,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  

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

Христов, Ивайло Ивков).

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Докладна  записка  ЦИК-09-64  от  

24 април 2017 г. във връзка с предложението на администрацията за 

снабдяване със служебни карти, за да могат да се легитимират при 

изпълнение  на  своите  служебни  задължения.  На  работното 

заседание  в  петък  този  въпрос  също  беше   обсъден  заедно  със 

старата  докладна  записка  на  госпожа  Манолова,  която  вече  след 

работното заседание е допълнена с новата докладна записка, чийто 

номер ви изчетох.
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Предложението  ни  беше  да  се  направи  предложение  от 

администрацията включително за дизайна на служебните карти, като 

за целта се предвиди и изменение и допълнение в Правилника на 

Централната избирателна комисия. Колеги, ако за голяма част от вас 

се  налага  този  въпрос  да  го  отложим  за  решаване,  в  четвъртък 

можем да го направим. Ако счетете, че днес можем да го гласуваме, 

тогава ще докладвам малко по-подробно. 

В  първата  докладна  записка  се  предлагаше  да  се  издадат 

служебни карти на служителите от администрацията,  но тъй като 

този  въпрос  в  крайна  сметка  стои  с  обсъждане  на  някои  от 

правилниците  –  дали  този,  който  се  обнародва  в  „Държавен 

вестник“,  или  във  вътрешните  правила  за  трудовия  ред  в 

Централната избирателна комисия, предложих на госпожа Манолова 

докладната записка да бъде допълнена. Въпросът беше обсъден и на 

работното заседание в петък на 21 април 2017 г. и предложението на 

работното  заседание  беше  госпожа  Манолова  да  допълни  с 

предложение за изменение и допълнение на Правилника на ЦИК, 

както и с дизайн на служебна карта.

Както  виждате  по  тази  докладна  записка  ЦИК-09-64  от  

24 април 2017 г. е изготвена на 21 април, преди госпожа Манолова 

да излезе в отпуска. Тя предлага на служителите от администрацията 

на Централната избирателна комисия да се издадат карти. Разбира 

се,  тук  образецът  няма  никакво  значение.  Издават  се  карти, 

одобрени от комисията и подписани от председателя на Централната 

избирателна  комисия.  предложението  е  това  да  бъде  чл.  54  от 

правилника  със  съответната  редакция.  Виждате,  че  разпоредбата 

трябва да бъде редактирана, преди да бъде окончателно приета. 

На  първо  място,  считам,  че  ние  можем  да  приемем 

принципно  предложението  на  администрацията,  за  да  може  да 

започне  процедурата  по  издаването  на  служебните  карти,  а 

редакцията  на  изменението  на  Правилника  да  се  гласува  на 

седмично заседание, което обаче не е пречка да започне изготвянето 

на служебните карти за издаване. 
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Моля да  обърнете  внимание върху  приложението към тази 

докладна записка, за да може да се видят трите варианта, които се 

предлагат  за  вариант  3.  Така  аз  мисля,  че  вариант  3  е  удачен  за 

колегите от администрацията. 

Във втората част на това предложение в докладната е относно 

служебни карти на Централната  избирателна  комисия.  Обсъдихме 

въпроса на работното заседание и се оказа, че в крайна сметка ние 

нямаме  наистина  ред,  по  който  да  се  снабдяваме  със  служебни 

карти. Вярно е, ние не можем с наш правилник да задължим органа 

по  избирането,  съответно  по  назначаването  съответно,  да  издаде 

такива  служебни карти но това  може да  бъде  повод да  отправим 

официално искане да тях с предоставяне на съответната информация 

за членовете на ЦИК и снабдяването със служебни карти. Не всички 

от нас са снабдени със служебни карти от органа по избирането или 

по назначаването.  Поне за  тези,  които сме избрани с  решение на 

Народното  събрание  се  оказа,  че  ние  не  разполагаме  с  такива 

служебни карти. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля за 

вашите коментари. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

предложението за снабдяване със служебни карти на членовете на 

ЦИК  и  на  администрацията  за  следващото  заседание  след 

принципното гласуване днес ще подготвя проект на Правилник за 

изменение  и  допълнение  на  Правилника  на  Централната 

избирателна  комисия,  който да  се обнародва.  За  целта обаче  сега 

предлагам  принципно  да  одобрим  предложението,  да  приемем 

вариант  3  като  дизайн  на  служебна  карта  за  служителите  от 

администрацията  и  да  се  възложи  изготвянето  на  тези  служебни 

карти,  като  в  частта  относно  задължението  на  служителите  от 

администрацията  при  загубване  или  унищожаване,  вместо 

ръководство, да се запише „председателят на ЦИК“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Бойчо Арнаудов,  

Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков Йорданка Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  ,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева);  против – 2 (Ивилина Алексиева-Робинсън,  

Мария Мусорлиева).

Благодаря.  Уважаеми  колеги,  кратък  отрицателен  вот.  Не 

виждам  по  какъв  начин  тази  служебна  карта  ще  подпомогне 

администрацията  на  Централната  избирателна  комисия  при 

изпълнение на нейните служебни задължения.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева, за Вашия отрицател вот. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Считам,  че  има  много  по-важни 

неща за поправяне във вътрешния правилник пред тази карта.

Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължете, 

госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: уважаеми колеги, ако искате и някой 

друг след това да докладва, за  да мога да подредя папките.

Следващата точка, по които искам да ангажирам вниманието 

ви,  е  точката  относно  състоянието  на  бюджета  на  Централната 

избирателна комисия, изпълнението до този момент и остатъците и 

извършените  икономии  по  бюджета  на  Централната  избирателна 

комисия. В тази връзка този въпрос беше обсъден пак на работното 

заседание  на  21-ви.  Предложението  ми  е  на  Централната 

избирателна  комисия  на  членовете  на  ЦИК  да  одобрим 

предложението  така,  както  го  виждате  в  справката,  изготвена  от 

госпожа Силвия Грозданова след проведеното работно заседание, а 

по отношение на членовете на Централната избирателна комисия – 

така,  както  също  е  във  втората  част.  Виждате  от  тези  средства, 

съгласно извършените икономии, остатъкът ще остане по бюджета 

на Централната избирателна комисия. 

Единственият въпрос, на който искам да обърна вниманието 

ви,  е  на  въпросителния  срещу  името  Катя  Данчева  –  главен 

специалист  машинопис.  Знаете,  че  с  оглед  на  тези  икономии ние 

отчитаме изпълнението на възложените задачи в администрацията 
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на ЦИК през месец април, а знаете, че считано от 18 април 2017 г. 

трудовият договор на Катя Данчева е прекратен. Във всички случаи, 

когато  се  изплаща  допълнително  възнаграждение,  то  се  изплаща, 

според мен, и за бъдеще време, за да послужи като мотивация за 

работа. От тази гледна точка лично моето мнение беше, че на лицето 

не  следва  да  бъде  изплатено  допълнително  възнаграждение,  но  с 

оглед на  въпросите,  които бяха поставени по време на  работното 

заседание, името на Катя присъства в този списък и аз, разбира се, 

нямам  нищо  против  общо  да  гласуваме,  още  повече  че  сме 

направили достатъчно  икономии,  които  позволяват  да  включим и 

нея в общия списък на администрацията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  практиката  е 

различна,  разбира  се.  Предложението,  което  се  оформя  и  около 

което се обединяваме в момента, е на Катя Данчева да се изплати 

допълнително възнаграждение в размер на 500 лв., считано от 18-ти, 

нейният  договор  е  прекратен,  но  това  бяха  и  Великденските 

празници, точно половината месец отчитаме като отработено време. 

Тя наистина положи усилия и допълнителни функции и във връзка с 

получаването  и  подреждането  на  документите  от  секциите  извън 

страната  точно  на  13  април,  последния ден  преди  Великденските 

празници и  считам,  че  съвсем заслужено,  а  и  справедливо  е  това 

възнаграждение в този размер.

На всички останали – така, както е посочено, за членове за 

администрацията, с еднакъв размер, с оглед на възложената задача 

на госпожа Манолова до 15 май да изработи писмени критерии, въз 

основа  на  които  да  се  отчита  изпълнението  на  задачите  по 

длъжностна  характеристика  и  всички  възложени  задачи  на 

служителите от администрацията, включително и при определянето 

на допълнителното възнаграждение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
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МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаема госпожо Солакова, имам 

само един въпрос. Тъй като е в отпуск госпожа Манолова, тя знае ли 

за тези срокове?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Госпожа  Манолова  присъства  на 

работното заседание, представи критериите, които тя винаги е имала 

предвид и  е  изписала  и  се  намират  във  вътрешна мрежа в  папка 

„Администрация“ и в папка „Работно заседание 21 април т.г.“, а до 

15-ти  - тя сама предложи да е този срок, до 15 май тя ще изработи 

подробни правила. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направените  предложения 

анблок.

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

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня  

Цанева).

Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  на  работното 

заседание, независимо че не беше обявена като предварителна точка, 

но  този  въпрос  винаги  е  стоял  на  вниманието  на  Централната 

избирателна  комисия,  това  са  дългосрочните  сътрудници,  които 

подпомагат  работата  на  Централната  избирателна  комисия.  Почти 

традиционно това е в един и същи състав сътрудници. Става въпрос 

за списъка, който започва с госпожа Снежанка Велкова и включва: 

Пенка  Добрева,  Димитър  Стойнов,  Любослава  Русева,  Диана 

Милева, Десислава Сидерова, Йоана Емилова, Станимира Цонкова 

Димитрова-Цанева. Тези лица в рамките на два месеца в активната 

част от дейността на Централната избирателна комисия подпомагат 

Централната избирателна комисия и изпълняват възложени функции 

и подпомагат, разбира се, дейността, като се включват към отделни 

звена.
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С  лицата  имахме  сключени  граждански  договори  за 

изпълнението на  конкретни задачи,  но към датата  на изборите  се 

наложи да им възложим и допълнително функции, с изпълнението 

на  което  те  се  справиха,  но  ние  не  успяхме  чрез  анексиране  на 

договорите  да  възмездим  този  труд.  По  тази  причина  като 

предложение от работното заседание се оформи за всички тези лица 

да  гласуваме  нови  граждански  договори,  като  без  Станимира 

Цонкова,  тъй  като  техните  граждански  договори  са  прекратени  с 

изтичането на срока 31 март 2017 г. С оглед на това, че Десислава 

Сидерова  се  е  включила  по-късно,  с  нея  –  пропорционално  на 

времето, в което е била ангажирана по изпълнение на основния си 

граждански  договор,  а  по отношение на  Станимира Цонкова,  тъй 

като договорът още не е прекратен, предложението е да се сключи 

анекс.  Този списък не съдържа името на Атанас,  чийто договор е 

прекратен на 10 март т.г. 

Уважаеми  колеги,  предлагам  този  списък  от  1  до  8  с  две 

корекции: на ред 8 – 1200, а на ред 6 Десислава Огнянова – 400.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване.

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  Росица Матева, Севинч Солакова,  

Таня Цанева).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с тази 

точка  искам  да  гласуваме  да  одобрим  проектите  на  договори, 

изготвени  от  Нина  Димитрова  и  съгласувани  от  ръководителя  на 

звеното  и  на  администрацията  в  случая  и  да  упълномощим 

председателя да сключи граждански договори с лицата до точка 7, а 

със Станимира Цонкова – анекс към нейния граждански договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, моля да гласуваме.

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
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Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  Росица Матева, Севинч Солакова,  

Таня Цанева).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Още една точка в подточката по тази 

точка във връзка с участието в изборния период на служители от 

НСО  и  служители  от  „Пожарна  безопасност  и  спасяване  на 

населението“ в сградата на Народното събрание. Уважаеми колеги, 

знаете, че в този период денонощно сме ангажирани в Централната 

избирателна  комисия.  заедно  с  нас  дежурства  осъществяват  и 

служителите от НСО на съответните пунктове, одобрени и с нашия 

оперативен  правилник,  съобразявайки  се  и  с  правилника  на 

Народното събрание за достъп до сградата, включително охрана на 

цялата  сграда  и  на  дейностите  по  произвеждането  на  изборите, 

достъпа на външни лица, включително и в периода на приемане на 

протоколите от районните избирателни комисии.

Служителите от НСО са представени при нас с вх. № НС-23-

84  от  22  март  2017  г.,  виждаме  от  този  списък,  който  започва  с 

ръководителя на звено „Охрана“ в Народното събрание и включва и 

лица,  които  са  командировани  от  основната  структура  на 

Националната  служба  за  охрана.  Заедно  с  тях  имаме  представен 

график  НС-02-30  от  22  март  2017  г.  за  осъществяването  и  на 

дежурствата в периода, който обхваща изборния ден, предизборния 

ден, изборите и периода по получаване на документите. Този списък 

и  график  е  подписан  от  ръководителя  на  звеното  „Пожарна 

безопасност“  в сградата на Народното събрание.  Изпълнението на 

функциите  на  тези  служители   оценяваме  високо  и  за  тях,  както 

винаги,  гласуваме  награда,  за  да  покажем  нашето  отношение  и 

оценка  към  изпълнените  от  тях  дейности,  функции  и  високата 

отговорност при носенето на службата. 

Предлагам  ви,  с  оглед  на  план-сметката  за  изборите,  за 

служителите от Национална служба за охрана и за пожарникарите да 

гласуваме награда. 

Уважаеми колеги, по отношение на списъка на служителите 

от  НСО  и  на  пожарникарите,  предложението  –  така,  както  е 
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съразмерно на справката за изплатените награди през 2016 г. и така, 

както преди малко ги докладвах, моля анблок да ги гласуваме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Севинч Солакова, Таня Цанева).

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  последно,  след 

което ще помоля за малка почивка за мене – едно писмо, което съм 

пропуснала  формално  да  го  докладвам,  за  да  се  изпрати  на 

министър-председателя.  В момента,  в който решихме да направим 

проверка какво се случва в администрацията на Министерски съвет 

по повод на това писмо, се установи, че то не е изпратено. Опасявам 

се,  че  аз  съм  го  подготвила  на  30-ти  –  така,  както  се  оказа  при 

машинописките, но съм пропуснала да го докладвам. Става дума за 

подготовката  и  съдействието,  което  ние  искаме  от  Национална 

служба  за  охрана  на  мероприятието,  на  което  домакин  ще  бъде 

Централната  избирателна  комисия  на  12  май  2017  г.  Знаете,  че 

написахме писмо до началника на НСО. Той се позова на чл. 23 от 

Закона за Националната служба за охрана и предложи да му бъде 

формално  направено  предложение  от  президента,  министър-

председателя  или  министъра  на  външните  работи,  след  което  да 

окаже  съдействие  и  да  осигури  специализирания  транспорт  на 

нашите  външни  гости,  които  са  с  висок  ранг.  В  тази  връзка 

написахме  писмо  до  министъра  на  външните  работи,  получихме 

писмо-отговор от главния секретар на Министерство на външните 

работи  с  предложение  такова  предложение  да  бъде  направено  от 

министър-председателя. 

Докладвала съм ви го на 28 март т.г.,  получено е на 24-ти, 

докладвала  съм  на  28  март  и  тогава  предложих.  Конкретното 

предложение ще го направя на следващо заседание.  На 30-ти съм 

изготвила проект на писмо и то се намира днес и в днешна папка 
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заседание:  до  министър-председателя  на  Република  България  с 

посочване на мероприятието, което от 11 до 13 май 2017 г. ще се 

проведе. Значимостта на това международно мероприятие: високият 

ранг  на  лицата  от  международните  организации,  които  ще 

присъстват, домакин на мероприятието е Централната избирателна 

комисия. затова се обръщаме към него да направи предложение до 

началника на НСО по чл. 22, ал. 3 от Закона за Националната служба 

за охрана за осигуряване на специализират транспорт и охрана на 

гостите в посочения период.

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-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч  

Солакова, Таня Цанева).

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  госпожа 

Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  вх.  

№ ПВР-06-99 от 24 април 2017 г.  за  сведение.  Това е  от община 

Девня.  Изпратили да ви копие от протокола и копие от записа за 

отваряне на запечатано помещение в изпълнение на Наше решение.

Докладвам вх. № ПВР-06-100 от 24 април 2017 г., като отново 

в изпълнение на наше решение са ни приложили копие от заповед на 

кмета  на  Район  Владислав  Варненчик  и  копие  от  протокол  за 

разпечатване на помещението. За сведение ви го докладвам. 

Докладвам ви вх. № ЦИК-4-01-3 от 20 април 2017 г. Това е 

препратено от Министерство на външните работи и е относно среща 

с  българската  общност  в  Сан  Диего,  Калифорния,  Съединените 

американски щати. На дискусия с българската общност е станало на 

въпрос  и  за  електронното  гласуване  и  скорошните  дискусии  в 

България. Предлагам го за сведение и за познаване от членовете на 

Централната избирателна комисия. 
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Докладвам вх. № ЦИК-07-24 от 21 април в едно с превод от 

25  април.  Това  са  всъщност  поканите  до  участниците  в 

конференцията,  организирана  от  Венецианската  комисия,  Санкт 

Петербург.  Ще възложа  на  администрацията  да  ги  разпредели  на 

колегите. 

Докладвам отново  свързан  доклад  ЦИК-07-23 от  20  април. 

Това  е  преводът  и  предварителната  програма  във  връзка  с  тази 

конференция  –  на  колегите  за  сведение  и  запознаване  на 

администрацията за предприемане на необходимите действия.

Колеги, докладвам ви ЦИК-14-27 от 18 април 2017 г., отново 

кметът на община Девня са ни изпратили заповеди и протоколи за 

разпечатване на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и 

материали след Наше решение – за сведение и запознаване е. 

Докладвам ви вх.  № ЦИК04-10 от 11 април 2017 г.  Това е 

препратено  писмо  от  посолството  в  Берн  до  Министерство  на 

външните  работи,  до  началника  на  кабинета  на  президента,  до 

главния  секретар  на  Министерски  съвет  и  относно  електронното 

гласуване в Конфедерация Швейцария.  Докладвам го за  сведение, 

запознаване  и  евентуално  ако  преценим,  ще  използваме  при 

изпълнението на проекта да го вземем под внимание. 

Докладвам вх. № 04-01-20-1 от 18 април 2017 г. Колеги, това 

отново е писмо, което е изпратено за сведение на Министерство на 

външните работи и до Централната избирателна комисия. доколкото 

успях  да  се  запозная,  от  посолството  ни  в  Буенос  Айрес,  става 

въпрос за сигнал, който е препратен за действие по компетентност 

от Централната избирателна комисия. Тук, доколкото разбирам, има 

несъгласие с назначаването на един член на секционна избирателна 

комисия и с друг член и изразяване на недоволство, че се е засегнал 

и авторитетът. Аз ви предлагам за сведение и запознаване, като съм 

убедена,  без да съм чела преди това,  че всъщност ние и колегата 

Грозева, беше докладвано и на заседание и сме се съобразили изцяло 

с предложенията винаги, когато са постъпвали от Министерство на 

външните работи при назначаването и формирането на съставите на 
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СИК  извън  страната.  Мисля,  че  към  момента  би  следвало  да  се 

докладва за сведение и запознаване. 

Нямам други доклади.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  

вх.  №  ПВР  06-106  от  25.04.  Това  е  писмо  от  кмета  на  община 

Грамада, с което ни изпраща заповед № 68 от 14.03 за определяне на 

комисия,  която  да  отвори  запечатаното  помещение,  в  което  се 

съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори 

за  общински  съветници  и  кметове  през  2011  г.,  както  и  през 

произведените  избори за  президент  и  вицепрезидент  от  2016  г.  и 

националния референдум. Отварянето се е наложило с цел да бъдат 

извадени изборните книжа и материали от произведените избори за 

президент  и  вицепрезидент  на  23  и  30  октомври  2011  г.,  с  цел 

тяхното  архивиране.  Представен  ни  е  акт  за  унищожаване  на 

неценните документи с изтекъл срок на годност. 

Предоставена ни е още една заповед № 122 от 24-ти, също на 

кмета на община Грамада, с което е определил комисия, която да 

отвори  помещението  и  да  прибере  получените  от  Териториално 

звено  ГРАО  –  Видин,  18  броя  пликове,  съдържащи  избирателни 

списъци  от  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  6  и  13 

ноември 2016 г. Докладвам ви го за сведение.

Следващият номер е № ПВР-06-108 от 25.04. Той е от община 

Угърчин.  Подписан  е  от  кмета  на  община Угърчин,  с  което ни е 

предоставена заповедта за определяне на комисия, както и протокол 

от 20.04, с който длъжностните лица са отворили касата, където се 

съхраняват изборните книжа и материали и са прибрали върнатите 

от териториално звено ГРАО – гр. Ловеч, избирателни списъци от 

произведените избори за президент и вицепрезидент. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Упълномощавам 

госпожа Мусорлиева, продължете.

ИВАНКА ГРОЗЕВА С вх.  № НС-00-318 от 21.04.2017 г.  в 

днешна дата е качено с резолюция от госпожа председателката за 

47



вътрешната  мрежа  писмо  от  „Информационно  обслужване“. 

Адресирано е до господин Свилен Маринов, до администрацията на 

президента,  омбудсмана на републиката,  Централната избирателна 

комисия и до Павел Петков – председател на РИК – Видин. Това е 

писмото; който желае, да се запознае. Да ви припомня, че господин 

Маринов ни беше изпратил адресирано до Административен съд – 

Видин иск за обезщетение. Той беше насрочен срещу Централната 

избирателна комисия. Размерът на иска е 50 000 лв. На 29 март аз ви 

го  докладвах  за  сведение,  като  след  входирането  във  Видинския 

административен съд и конституирането ни като страна ще бъдем 

уведомени  допълнително.  Ставаше  въпрос  за  това,  че  районната 

избирателна комисия е изпратила полиция лицето да бъде доведено 

с  чувалите  от  село  Връв.  То  е  напуснало  самоволно  след 

докарването  им  с  охрана  на  изборните  книжа  и  материали  и  за 

предаване на документите. Напуснало е самоволно с чувала и се е 

върнало  в  село Връв.  Не  е  имало право  да  изнася  тези  чували и 

районна  избирателна  комисия  правилно  е  действала,  като  е 

уведомила полицията да бъде докарано Така че, това е, ако някой 

иска,  може  да  прочете.  След  това  то  е  писало  явно  и  до 

„Информационно обслужване“. Искът му е може би на 29-ти съм го 

докладвала, предполагам, че на 29-ти в моя папка би трябвало да е 

входиран иск за обезщетение, вх. № НС-22-291 от 29.03.2017 г. Не 

ни уведомиха от 29-ти, че е образувано дело и че сме конституирани 

като страна. За сведение ви го докладвам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, до 16.15 

часа – почивка.

(Почивка)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  в  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 

комисия,  имаме  необходимия  кворум,  продължаваме  днешното 

заседание. Следващ докладчик е госпожа Мусорлиева. 
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МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, аз ще съм съвсем 

кратка. Искам да ви докладвам само писма с номера: ЦИК-07-130-16 

от 13.04.2017 г., както и ЦИК-07-130-15 от 07.04.2017 г., 07-135-9 от 

06.04.2017 г. (всички са по един повод и затова си позволявам), ЦИК 

07.135-8  от  03.04.2017  г.  във  връзка  с  уведомления,  информация, 

която  предоставя  Асел  във  връзка  с  нашата  конференция, 

фактически  реклама  за  България  и  за  Централната  избирателна 

комисия.  Също  така  и  №  07-20-5  от  25.04.2017  г.  -  това  е 

единственото  по-различно  писмо,  което  е  във  връзка  с  личните 

покани към членовете,  които  ще посетят  форума на  Венецианска 

комисия в Петербург. 

Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Продължаваме със следващ докладчик – господин Ивков – по писма.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  ПВР-06-102  от  община  Велинград  ни 

прилагат  заповед  и  протокол  по  Наше  решение  за  отваряне  на 

помещение  и  ПВР-06-96  от  община  Стамболийски  ни  изпращат 

копие от заповед № 84 на кмета на община Стамболийски както и 

протокол  на  община  Стамболийски  за  отваряне  на  помещение,  в 

което се съхраняват изборни книжа и материали. Това са двете ми 

писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков.

Госпожа Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря.  Колеги,  в  папка  с  моите 

инициали в днешно заседание докладвам ви писмо с вх. № НС-20-

128  от  г-н  Веселин  Николов,  „Дневник  БГ“,  който  ни  казва: 

„Здравейте,  бих искал да  получа  справка  за  изплатените  суми по 

медийни пакети за парламентарните избори, провели се на 26 март 

т.г. Бих искал справката да съдържа отделни графи за политическите 

партии, сумите и медиите,  на които са изплатени.  Също така бих 

искала  и  справка  за  сумите  които  след  решение  на  Централната 

избирателна комисия не са изплатени.“
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Господин Веселин Николов ни е искал подобна справка и за 

предходни  избори.  Ние  сме  дали  такава.  Това  писмо  дали  го 

приемаме като писмо с искане за справка, или като искане за достъп 

до обществена информация.

След направените кратки разисквания,  предложението ми е 

така, както сме подали тази информация, въпреки че може би не е 

най-правилният вариант, да я предоставим на господин Николов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  предоставяне  на  исканата  от  нас 

информация.

Режим на гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева);  против – 1 

(Ивайло Ивков).

Продължете, госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № ЦИК 07-35 сме получили 

писмо от грузинската Централна избирателна комисия,  с което се 

интересуват  от  процента  прозрачност  на  избирателните  урни, 

използвани  от  съответните  избирателни  комисии  в  Република 

България. Нашите избирателни кутии са 100% прозрачни. Единият 

вариант е да отговорим в този смисъл; другият вариант е да цитирам 

чл. 210 от Изборния кодекс, в който се казва съгласно кодекса какви 

са избирателните кутии, а именно, прозрачни. Мисля, че е по-добре 

да цитираме и чл. 210 от Изборния кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Може 

би  едновременно  с  това  ние  трябва  да  кажем  и  за  сгъването  на 

бюлетините, че излизаме със специално решение.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Приемам допълнението да се отговори не 

само за 100-процентовата прозрачност на избирателните кутии, но и 

факта,  че Централната избирателна комисия излиза със специално 

решение относно начина на сгъване на бюлетините за да се запази 

тайната на вота на избирателите.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  подлагам  на  гласуване  този  отговор  и  с  допълнението 

относно хартията. 

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева).

Продължете, госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, към докладваната от мен покана и 

нашето решение за участие в 14-ата международна конференция на 

централните  избирателни  комисии  в  Шри  Ланка  за  пълнота  на 

доклада към този момент колегата Жекова не беше, беше в болнични 

и  не  ми  беше  предоставена  пълна  информация,  затова  сега 

допълвам, че се изисква и заплащане на хотел, който е в размер на 

120 долара на ден.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Това 

ли бяха Вашите доклади? Продължаваме със следващ докладчик, а 

именно, госпожа Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  аз  исках  да  ви  върна  към 

доклада, ако си спомняте, по писмото от Върховна административна 

прокуратура  във  връзка  с  изискваната  информация  от 

Административната  прокуратура  за  това,  какъв  е  механизмът  и 

какъв е начинът за привеждане в изпълнение на присъди относно 

лица, които са осъдени на лишаване от право да заемат държавна 

или  обществена  длъжност,  свързана  с  упражняването  на 

избирателни права на гражданите. В моята папка е качена извадка от 

регистъра,  който  е  създаден  в  Централната  избирателна  комисия, 

който  наименувахме  Регистър  на  лишените  от  право  да  заемат 

държавна  или  обществена  длъжност,  свързана  с  упражняване  на 

избирателни права,  като  в  този регистър  за  момента фигурират  7 

имена на лица, за които сме уведомени. Първите двама – през 2016 г. 

последните петима – през 2017 г. Информацията, която се изисква, е 

за периода от 1 януари 2015 до 31 декември 2016 г. 

51



Моето  предложение  е:  така  или  иначе  ние  информираме 

прокуратурата за действията, които предприемаме – да изпратим в 

пълнота  този  регистър  и  да  ги  уведомим,  че  всъщност  при 

провеждането  на  всеки  вид  избор  се  проверява  лицата,  които 

фигурират  в  регистъра,  дали  не  са  кандидати  или  дали  не  са 

регистрирани в някакво качество. 

По-скоро обаче въпросът ми към вас е относно другите два 

въпроса, по които трябва да дадем информация, а именно, създадени 

ли са от ЦИК правила или друг механизъм за проверка и контрол по 

подаваните от кандидатите за членове на РИК и на ОИК декларации 

по чл. 60, ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 65, ал. 3, съответно чл. 75, ал. 3,  

т. 1, във връзка с чл. 80, ал. 3, а именно, необходимостта от това, за 

членове на РИК и на ОИК да не бъдат назначавани осъждани лица. 

Ние  говорихме  предишния  път,  че  всъщност  при  нас  се  подават 

декларации  от  кандидатите  за  членове  на  районни  избирателни 

комисии, като точно това обстоятелство не го проверяваме. 

Аз предлагам да отговорим в този смисъл,  че Централната 

избирателна  комисия  при  назначаване  на  съставите  на  РИК и  на 

ОИК  получава  предложение  за  членове  на  комисиите,  които 

удостоверяват,  че  отговарят  на  изискванията  на  Изборния кодекс, 

като  подават  декларация  по  образец  и  копие  от  диплома  за 

завършено висше образование. Ние проверяваме дали декларацията 

съдържа всички необходими реквизити, а именно, че се декларират 

всички  тези  обстоятелства,  които  са  предвидени  в  закона  и 

извършваме  проверка  дали  са  налице  доказателства,  че  имат 

завършено  висше  образование.  Други  проверки  не  извършваме. 

Извършваме проверка дотолкова, доколкото след като са назначени 

съставите  на  районни  и  на  общински  избирателни  комисии,  те 

влизат  в  един  регистър  и  впоследствие  се  проверява  дали  нямат 

друго качество,  да  ли не участва  в друго качество.  Това също да 

отговорим. 

На третия въпрос – констатирани ли са случаи на подадени 

декларации  с  невярно  съдържание  и  какви  действия  са  били 

предприети - аз и миналия път помолих някои от колегите. Аз лично 
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не си спомням да имаме такъв случай на констатирана декларация с 

невярно съдържание, подадено от член на районна или на общинска 

избирателна комисия и предлагам да отговорим по този начин, че не 

са констатирани такива случаи. 

Благодаря.

Ще го подготвя за четвъртък, защото имаме време, имаме 15-

дневен срок, който изтича чак на 3 май, но исках пак да го обсъдим, 

защото дали нещо друго да пишем, или това е достатъчно, според 

вас?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо  Матева.  За  следващо  заседание  ще  видим  изготвения 

отговор. Продължете.

РОСИЦА МАТЕВА: Само да ви докладвам и едно писмо от 

БНТ,  вх.  № НС-24-17  от  21  април  2017  г.,  с  което  ни  изпращат 

сертификат  за  излъчените  видео  материали  на  Централната 

избирателна  комисия  във  връзка  с  изборите,  само  че  само  по  

„БНТ 1“ очакваме все още информацията за „БНТ 2“ и „БНТ Свят“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Продължаваме с госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладната 

записка, която в началото на моя доклад по точка „Писма“ споменах 

като вх. № ЦИК-09-78 от 24 април 2017 г., тази докладна е изготвена 

във  връзка  с  необходимостта  от  подаване  по чл.  15  от  Закона  за 

здравословни  и  безопасни  условия  на  труд  на  декларация. 

Декларацията  трябва  да  бъде  подадена  до  30  април  и  обхваща 

периода предишната 2016 година. В случая съгласно чл. 15, ал. 1 от 

закона,  във  връзка  с  дефиницията  по  §  1  от  Допълнителните 

разпоредби, за понятието промяна в обстоятелствата, подлежащи на 

деклариране и в докладната записка се сочи, че обстоятелства, които 

да  подлежат  за  деклариране,  липсват  за  Централната  избирателна 

комисия.  Това  е  посочено  както  в  докладната  записка,  така  и  по 

Приложение 2 към чл. 4, ал. 2. - това е приложение и към докладната 

записка.  Ние  уведомяваме  директора  на  дирекция  „Инспекция  по 
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труда,  гр.  София  че  за  2016  г.  няма  промяна  в  обстоятелствата, 

подлежащи на деклариране за Централната избирателна комисия. 

На  следващо  място,  ние  следва  да  отразим  съответни 

промени  в  декларирани  обстоятелства,  съгласно  декларацията, 

подадена  за  2015  г.  Такива  са  посочени  в  няколко  то  членки:  в 

раздел ІІ относно данни за предприятието, в тази част са точка 10, 

наетите лица към датата на подаване на декларацията е променено. 

Към настоящия момент това са 41 лица за 2016 г. Декларира се броят 

към датата на подаване на декларацията. 

В част втора,  в частта относно лични предпазни средства,  

т.  36,  е  общият брой осигурени средства за корекция на зрението 

през годината, имаме 26 броя за 2016 г.

В част седма, в частта относно физиологични режими на труд 

и  почивка,  точка  53,  общото  време  за  регламентирани  почивки, 

посочваме  общия  брой  работещи  в  Централната  избирателна 

комисия – отново 41 броя. 

Уважаеми  колеги,  в  тази  връзка  само  да  уточня: 

предложението, което се прави в докладната записка, да се подаде на 

хартиен  носител,  или  по  електронен  път?  Предлага  се  да  бъде 

предоставено на хартиен носител. Разбрах, че преценката е с оглед 

на  времето,  изтичащият  срок  за  подаване  на  декларациите,  за  да 

няма проблем, ако се подаде по електронен път. Аз ви предлагам по 

електронен път или на хартия да го гласуваме алтернативно, за да 

може да се подаде по електронен път, след като законът позволява 

това. Така сме постъпили и предната година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Емануил Христов,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Севинч Солакова, Таня Цанева).

Продължете, госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

писмо, което сме получили от печатницата, вх. № ЧМИ-26-4 от 24 

април.  Това  е  писмо  с  приложен  график  за  предаване  на 

отпечатаните хартиени бюлетини за частичните избори на 30-ти до 

кметовете  на  съответните  общини,  общинските  избирателни 

комисии,  с  копие  до  нас.  Независимо  че  е  копие,  съгласно 

решението за осъществяване на контрол ние дължим писмо, в което 

да уведомим печатницата, че съгласуваме този график.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги? 

Подлагам на гласуване съгласуването на графика.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева).

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа ще намерите два проекта в тази връзка. 

Първият проект е да напомним на общинските избирателни 

комисии и на кметовете на общини за задължението им да определят 

ОИК-овете  по двама предложени от  различни партии и  коалиции 

лица,  от  кметовете  на  общини  –  по  едно  длъжностно  лице  за 

получаване на бюлетините.  Информация с данни три имена, ЕГН, 

телефон за контакт да се изпрати по електронен път на адреса на 

печатницата на БНБ, както и на Централната избирателна комисия. 

Уточняваме,  че  легитимирането  се  извършва  с  лична  карта  и 

съответно заверено копие от решението на ОИК или заповедта на 

кмета на общината.

Второто писмо е във връзка с организацията в изборния ден, 

но по-точно и по-скоро заради обаждане от председателя на ОИК – 

Лясковец,  който,  поставяйки  въпроса  ще  има  ли  дежурства  през 

нощта след частичния избор ме подсети,  че на 1 май всъщност е 

официален празник и въпросът е да изпратим писмо до общинските 
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избирателни комисии, да посочим в деня да изпращат информация 

регулярно  по  електронната  поща  на  Централната  избирателна 

комисия или на телефон в деловодството, където ще има дежурен, 

информация за броя на гласувалите. При всички случаи, с оглед на 

правилника  за  достъп  до  сградата  на  Народното  събрание,  този 

достъп и представянето на протоколите да бъде след 9.30 на 2 май 

т.г., съответно, 8 май, ако има частичен избор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, имате ли коментари? 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване анблок двете писма 

и отново прегласуване анблок заедно с двете писма на графика за 

получаване  на  бюлетините  от  печатницата  поради  техническа 

грешка в системата ни при гласуването преди малко.

Гласуваме. 

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  напомням,  че  в  папка 

„Покани“  са  публикувани  покани  за  семинари,  които  са 

организирани. 

Докладвам ви вх. № ЦИК-00-420 от 24 април 2017 г. – писмо 

от Държавна агенция „Електронно управление за  предоставяне на 

информация  от  административни  органи  за  предвидените  и 

направени от тях разходи в областта на електронното управление и 

за използваните информационни и комуникационни технологии. За 

сведение е на Централната избирателна комисия и за възлагане на 

директора на дирекция „Администрация“, за да може да се извърши 

съответната справка в рамките на администрацията и в разумен срок 

да се предостави на Централната избирателна комисия, за да имаме 

време и ние да се запознаем. Крайният срок за нас е 12 май, за да 

отговорим с писмо до Държавна агенция „Електронно управление“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  за 

сведение вх. № НС-26-46 от днешна дата.  Това са протоколите за 

унищожаването  на  макулатурата  от  изборите  за  народни 

представители  от  бюлетините,  отпечатани  в  печатница  „Демакс“ 

заедно  с  печатните  форми.  Получихме  2  екземпляра  с  колегата 

Ганчева от този протокол от 25-ти и получихме, разбира се, и копие 

от  протоколите  за  извършената  проверка  от  служителите  от 

Министерството  на  финансите  с  участието  на  служители  от 

Печатница  „Демакс“  от  24  април  2017  г.,  както  и  на  плаките,  за 

районите, за които там бяха отпечатани бюлетините. Общият брой е 

135 134 хартиени бюлетини и 24 броя печатни форми са унищожени 

днес  в  изпълнение  на  протоколното  решение  на  ЦИК.  Ние 

присъствахме при това унищожаване, за да констатираме, че беше 

малко излишно в този етап на процеса да присъстваме, с оглед на 

изключително високата отговорност на колегите от Министерството 

на финансите. За сведение, ЦИК-09-79 – във връзка с вх. № ЦИК-02-

24, една докладна записка и един констативен протокол. 

Уважаеми  колеги,  вх.  №  НС-02-26-1  от  25.04.2017  г.  – 

началник  на  отдел  „Обща  канцелария“  в  Народното  събрание  ни 

уведомява за корекция в списъка на лицата, които са подпомагали 

Централната избирателна комисия при произвеждането на изборите 

за  народни  представители.  Вместо  Ваня  Миладинова  – 

парламентарен  куриер,  да  бъде  записано:  Огняна  Иванова 

Йорданова  –  парламентарен  куриер  в  отдел  „Обща  канцелария“, 

поради допусната техническа грешка. Тъй като е свързано и с Наше 

протоколно  решение  за  гласуване  и  одобряване  на  граждански 

договори  и  упълномощаване  на  председателя,  предлагам  да 

предоставим  тази  информация  в  администрацията  на  главен 

счетоводител и на директор на дирекция, за сведение и изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  За  сведение  само  ви  докладвам: 

ЧМИ-06-21 от 21.04.2017 г. във връзка с частичните избори, както и 

ЧМИ-15-30 от 25.04, пак във връзка с частичните избори.
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Докладвам ви вх. № ЦИК-11-10 от 21 април 2017 г. Това е от 

колегата  Харалан  Янчев,  бивш  член  и  секретар  на  Централната 

избирателна комисия за периода, през който е бил член, заместник-

председател  и секретар  на Централната  избирателна комисия.  той 

моли  да  му  бъде  предоставен  осигурителен  документ, 

удостоверяващ  документ  за  осигурителния  стаж  и  осигурителния 

доход, тъй като му предстои пенсиониране. в този случай, тъй като 

касае  период,  в  който  Централната  избирателна  комисия  не  е 

разполагала със собствено счетоводство и е била подпомагана в тази 

дейност от администрацията на Министерския съвет, ще препратим 

това писмо до администрацията на Министерския съвет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване това писмо с препращане.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова); против – няма.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Съгласно  Споразумението  с 

Народното събрание, вх. № ЦИК 02-25 от 25 април – оправдателни 

счетоводни  документи  за  разходите  за  месец  март  от  главния 

счетоводител  на  Народното  събрание  за  предоставяне  на  главния 

счетоводител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Госпожа Мусорлиева. След това отиваме към следваща точка.

Заповядайте.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Едно изречение, уважаеми колеги, 

за  другото заседание на ЦИК в четвъртък.  Моля ви за обща тема 

като название на общата ни среща с ЕО за 12 май , петък следобед. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Мусорлиева.

Преминаваме към следваща точка от дневния ред:
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Точка  7а.  Доклади  по  постановления  на  прокуратури, 

писма от РПУ.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  предлагам  ви  да  ви  докладвам 

първо по-спешното, писмата до окръжна прокуратура Варна. В моя 

папка  са  всичките,  може  да  ги  гледате,  докато  кажа  номерата:  

№ НС-09-30 от днес: то касае, с две думи, дали е избран господин 

Марешки за народен представител, от кой район и дали е встъпил в 

длъжност, като махаме датата 19 април и остава след „събрание“ – 

точка. Казваме, че е встъпил в длъжност, без да уточняваме на коя 

дата,  дали е  изборът,  дали клетвата  и т.н.  Тях ги  интересува към 

момента.

Второто е ПВР-04-2-54 от V-то районно управление. Искат 

ни  в  оригинал  дадени  документи,  касаещи  по-точно  съответната 

страница и ред за нова алтернатива – кои са приели документите - 

това  сме  аз  и  колегата  Матева  и  в  общи линии  обясняваме  кога 

оригиналите  могат  да  ги  получат  и  защо  не  ги  изпращаме  и 

отговаряме кой е предал документите, кой ги е приел.

Третото е Петрич – тук е малко по-интересно. Погледнете го: 

НС-04-2-44. Те ни питат за едно лице в коя избирателна секция (по 

памет казвам) е упражнил избирателното си право, в избирателния 

списък на коя секция и под кой номер е бил вписан и кои лица са 

били в състава на избирателната комисия.

На третия въпрос не отговарям, защото всъщност не можем 

да отговорим и на първия, а третият е свързан с първия. Обясняваме, 

че  не  разполагаме  с  информация  в  коя  секция  е  упражнило 

избирателното си право лицето. Казваме, че проверка за гласуване – 

втори абзац, нарушение на правилата на Изборния кодекс – предстои 

да получим резултатите от ГД „ГРАО“. 

На последно място,  казваме,  че  след направената  проверка 

това  лице  е  фигурирало  в  избирателния  списък  в  изборен  район 

първи,  Благоевградски.  Това е  информацията,  с  която разполага  в 

момента Централната избирателна комисия. 
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Що се касае до другото, трябва да се проверят избирателните 

списъци, и това е обяснено, за да се види подписът му – които се 

съхраняват от общинските администрации. 

Мисля, че се запознахте с отговорите, които са качени в моя 

папка, който е имал интерес. Предлагам анблок да ги гласуваме, ако 

няма някакви друг и предложения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, имате ли коментари? Не виждам.

Колеги, подлагам анблок на гласуване трите отговора. 

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова).

Благодаря. 

Продължете, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ако искате, да ги отложим за четвъртък. 

Аз съм готов днес, но ще ги припомня в четвъртък.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия. 

Свиквам  следващото  заседание  в  четвъртък,  27  април,  в 

10,30 часа.

(Закрито в 17,10 часа)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

60



Стенографи:

Стойка Белова

Юлия Стоичкова
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