
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 528

На  2  май  2017  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Проект  на  решение относно  методически  указания  за 

местен референдум.

Докладва: Катя Иванова

2.  Въпроси,  свързани  с  провеждането  на  конференция  на 

Изпълнителното бюро на АСЕЕО, 12-14 май, София.

Докладва: Мария Мусорлиева

3.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.

Докладват: Румен Цачев, Ивайло Ивков, Камелия

Нейкова, Румяна Сидерова, Катя Иванова, Мартин

Райков, Иванка Грозева

3а.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения.

Докладват: Ивайло Ивков, Камелия Нейкова

4. Доклади по писма.

Докладват: Камелия Нейкова, Румяна Сидерова,

Ивилина Алексиева, Таня Цанева, Йорданка Ганчева,

Иванка Грозева, Емануил Христов, Росица Матева

5. Разни.

Докладва: Таня Цанева



ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева 

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло 

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

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна 

Сидерова и Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА:  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 

Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов,  Георги Баханов, Ерхан Чаушев, 

Мария Бойкинова.

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа 

Мария Мусорлиева – заместник-председател. 

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  15  членове  на  Централната  избирателна 

комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам  днешното 

заседание.

1.  Проект  на  решение относно  методически  указания  за 

местен референдум. Докладчик – госпожа Иванова. 

2.  Въпроси,  свързани с провеждането на конференцията  на 

Изпълнителното бюро на АСЕЕО, 12-14 май, София. Докладчик – 

госпожа Мусорлиева.

3.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения. Докладчик – господин Цачев.  

4.  Доклади  по  писма.  Докладчици  –  госпожа  Нейкова, 

госпожа Сидерова и аз.

5. Разни.

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение? 

Първа беше госпожа Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля да ме включите в четвърта точка – 

доклади по писма.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви. 

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: В точка трета моля да ме включите, нова 

точка  с  възнаграждения  на  ОИК,  защото  не  виждам  такава  ш  в 

доклади по писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: 

Възнагражденията ще бъдат нова точка 3а. Госпожа Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите в точката с искания за отваряне на запечатани помещения 

и в новата точка  за възнаграждения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  ви. 

Госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В писма да ме включите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожа 

Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  отваряне  на  запечатани 

помещения.

КАТЯ ИВАНОВА: Да ме включите в искания за отваряне на 

запечатани помещения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах, 

госпожо  Иванова.  Други  предложения?  Заповядайте,  госпожо 

Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля да бъда включена в трета точка – 

искания  за  отваряне  на  запечатани  помещения,  и  в  доклади  по 

писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  ви. 

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Във връзка с проведените частични 

избори – отчет и предложения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да,  с  това  ще 

започнем, господин Христов.

Заповядайте, господин Райков.

МАРТИН РАЙКОВ: И мен да ме включите в трета точка.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Други 

предложения? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред. Гласуваме.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).

 Колеги, няколко съобщения преди началото.

На  първо  място,  всички  отсъстващи  от  заседанието  днес 

отсъстват по обективни причини.

На второ място, в „Държавен вестник” бр. 35 от 2 май 2017 г. 

са обнародвани както следва: първо, Указ № 113 на президента на 

републиката за насрочване на частичен избор за кмет на кметство 

Ябълково, община Димитровград, област Хасково, на 2 юли 2017 г.; 

второ,  Решение  № 4723-НС  от  27  април  2017  г.  на  Централната 

избирателна комисия относно обявяване на народен представител от 

Втори изборен район Бургаски.

На  трето  място,  колеги,  знаем,  че  вчера  се  произведоха 

частични избори. Денят е минал спокойно, жалби и сигнали не са 

постъпвали в Централната избирателна комисия.  Давам думата на 

господин Христов за активността.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря.  Колеги,  изборният  ден, 

както  каза  председателката,  е  минал  съвсем  спокойно.  От  петте 

кметства, в които се проведоха избори за кмет, са избрани три кмета 

на първия тур, а втори тур ще има в селата Гецово, област Разград, и 

в Гара Орешец, община Димово. В момента се приемат документите. 

Говорих с представителите на „Информационно обслужване”, които 

ми казаха, че при тях информацията от обработката на данните на 

първия тур е готова.

Предлагам  Централната  избирателна  комисия  да  вземе 

решение  данните  да  бъдат  качени  на  сайта  на  Централната 
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избирателна  комисия  и  на  съответните  сайтове  на  общинските 

избирателни комисии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много  ви 

благодаря,  господин Христов.  Колеги,  подлагам на гласуване така 

направеното предложение.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Благодаря ви.  Колеги,  преминаваме  към  точка  първа  от 

дневния ред. Заповядайте, госпожо Иванова.

Точка 1.  Проект на  решение относно  методически указания 

за местен референдум.

КАТЯ  ИВАНОВА: Колеги,  в  папка  с  моите  инициали  от 

днешна  дата  са  качени  коригираните  методически  указания  с 

отразени в тях всички поправки, допълнения и изменения, така както 

бяха направени на последното заседание.

Искам  да  обърна  внимание  в  жълто  са  маркирани 

коригираните текстове, които изцяло сме коригирали като отделни 

абзаци,  поради  което  съм  ги  маркирала  в  жълто,  само  за  да  се 

прегледат, ако нещо допълнително трябва да се променя по тях. И на 

стр.  32,  когато  стигнем  дотам,  ще  имам  едно  предложение за 

допълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  моля  да  прегледате  методическите  указания.  Вървим 

страница по страница и когато имаме въпрос по определен текст, 

моля да го поставите.

КАТЯ ИВАНОВА: Аз искам да поставя въпрос, на стр. 11, 

където са правомощията на ОИК, допълнихме, че ОИК регистрира 

партии, коалиции и  инициативни комитети в подкрепа на въпроса 

или въпросите на референдума и на алтернативната позиция. Така ли 
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ще остане само като текст или ще разписваме някаква по-подробна 

процедура по регистрацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Иванова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: С оглед неяснотата на текстовете от 

закона и от факта, че е приеман преди приемане на Изборния кодекс 

при действие на други избирателни закони, се налага да вземем и 

отделно решение за  това  какво означава  участвал в референдума. 

Тогава  можем да  набележим и други методически  решения,  няма 

как, ние сме си Централна избирателна комисия по референдумите и 

трябва да приемем и такова решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова. Аз съм съгласна с вас. А това решение, което е за 

регистрацията,  може  би  трябва  в  рамките  на  тази  и  следващата 

седмица да можем да го подготвим и приемем.

Продължаваме  да  гледаме,  колеги,  моля  за  вашите 

становища.

КАТЯ ИВАНОВА: На стр. 14 съм възпроизвела така както се 

разбрахме,  текстовете  от  други  наши  решения  относно 

предоставянето  безвъзмездно  на  подходящи  помещения  за 

провеждане на конкретни обсъждания в местния референдум. А на 

стр.  15  има  маркиран  текст  в  жълто  –  това  са  трите  примерни 

образци,  които  ще  съставляват  приложения  към  методическите 

указания: протоколът на СИК, протоколът на ОИК и декларация от 

гласоподавателите, че не са гласували и няма да гласуват на друго 

място.

Всички  други  текстове  сме  уточнили,  само  това,  което  е 

маркирано в жълто, ще ви помоля да погледнете. И дали трябва да 

бъде само декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго 

място или ще включваме и нещо друго в нея? Ако се обединяваме да 

бъде само декларация, направо да го декларирам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

възразява ли някой срещу това декларацията да бъде наречена само 

декларация,  доколкото  в  нейното  съдържание  не  е  включено 
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единствено  деклариране  на  това,  че  няма  да  се  гласува  на  друго 

място, но се декларират и още обстоятелства?

КАТЯ  ИВАНОВА:  Значи  ще  стане  „декларация  от 

гласоподаватели, подадена в деня на референдума”. 

Аз имам друго питане и искам да обърна внимание и то е 

свързано  навсякъде  в  текста  с  формулировката  за  гласуване  в 

лечебни заведения,  домове за  стари хора и други специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги. Тук ще отразяваме 

ли  и  в  местата  за  лишаване  от  свобода  и  за  задържане,  за  да  го 

възпроизведа навсякъде в текста? Добре, да остане.

РУМЯНА СИДЕРОВА: За да избегнем „или”-то, което дава 

възможност да гласуваш или по постоянен, или по настоящ адрес с 

оглед правата, които ще заявиш, трябва обаче задължително в скоби 

да се добави „когато и двата адреса са на територията на Република 

България”. С което вече се избягва двусмислието на иначе правната 

възможност да ползваш единия или другия адрес.

КАТЯ ИВАНОВА: Може ли да сложим след „референдум” 

запетайка и да добавим „когато и двата адреса са на територията на 

Република България”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

възражения? Не виждам.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Извинявам  се,  че  ще  ви  върна  на 

стр. 2,  но  това,  което  Ивайло  Ивков  преди  малко  предложи  за 

разсъждение,  в  абзаца,  който  започва  „Според  нормата  на  чл.  4, 

ал. 2…”, мисля, че тук е мястото да се добави едно изречение: „И 

двата  адреса  на  избирателя  трябва  да  са  на  територията  на 

Република България”. Защото това е общият текст и хората трябва да 

знаят.  Ако  се  изпусне  по-нататък,  вече  няма  да  е  фатално,  но  в 

общия текст ако го няма, те ще го пропуснат.

КАТЯ ИВАНОВА: След „и двата адреса” в скоби ще сложа 

„постоянен или настоящ”. Аз мисля, че ако се кажа „и двата адреса” 

е ясно, че единият е постоянен, другият е настоящ адрес.

7



РУМЯНА  СИДЕРОВА:  На  стр.  20  под  текста  в  жълто 

добавяме  и  кой  как  се  легитимира.  Вземаме  го  от  методическите 

указания за СИК за някои от изборите, които и да са.

КАТЯ ИВАНОВА: Допълних го.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  има ли 

възражения по това предложение?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Идеята е, че тук цар на положението, 

тоест ръководителят е по принцип общинският съвет – той създава 

книжа, той трябва да е наясно какви книги ще създаде.

Да  напишем  едно  изречение,  че  важат  общите  правила  за 

създаване на подвижна избирателна комисия в местните избори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Тук  начинът  на  гласуване  е  разписан,  но  не  е  разписан 

начинът  на  създаване  на  списъка.  Затова  да  посочим  номера  на 

нашето  решение  от  местните  избори  за  гласуване  с  подвижна 

избирателна кутия.

КАТЯ ИВАНОВА: Това като първо изречение или накрая?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  След  първия  абзац.  Насочваме  за 

създаването на избирателния списък към реда от местните избори.

КАТЯ ИВАНОВА: Добре, ще има нов текст относно списъка.

На стр. 26 уточнихме, че ще добавим местата за изтърпяване 

наказание лишаване от свобода – и в заглавието, и в текста отдолу.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Стигаме  до 

Раздел VIII.

КАТЯ ИВАНОВА: Тук съм добавила всичко с нови букви: и 

действителни,  и  недействителни,  и  празни  пликове  –  както  се 

уточнихме. Ще ви кажа какво точно сме коригирали в текста.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  нека  да  погледнем  протокола  и  след  като  одобрим 

протокола,  е  възможно  от  стр.  27  насетне  да  се  наложат  леки 

промени.

Уважаеми  колеги,  гледаме  протокола  на  секционната 

избирателна  комисия.  Упълномощавам  госпожа Мусорлиева  да 

води.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

приключихме  ли  с  този  въпрос,  за  да  продължаваме  нататък?  Аз 

мисля,  че  колегите  са  го  обсъждали  дълго  време  и  текстът  е 

безспорен.

Преминаваме нататък – протокола на ОИК. Моля господин 

Сюлейман  да  продължи  с  поднасянето  на  нещата,  за  да  се 

придвижим докрай. Вие сте го мислили много седмици, колегите са 

го гледали.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Да, гледахме го с колегата Сидерова, 

гледахме го и с колегите Цачев и Христов. Обсъдили сме текстовете. 

Ако няма други въпроси и всичко е ясно и уточнено във връзка с 

протокола на СИК, предлагам да преминем към протокола на ОИК. 

Той изцяло кореспондира с протокола на  секционната избирателна 

комисия, като тук вече започваме с букви „А” и „Б”, като започваме 

с броя на секционните избирателни комисии и съответно в буква „Б” 

е броят са секционните избирателни комисии, които са представили 

протоколи. По-надолу, в т. 1 до т. 5 включително, едно към едно е 

възпроизведен секционният протокол. И вече по-нататък са всички 

онези спорове и възражения, които са представени от секционните 

протоколи и посочените от тях резултати от гласуването в местния 

референдум,  и  взетите  по  тях  решения  от  ОИК  и  бележки  и 

възражения от членовете на комисията по взетите решения.

Оставили сме празни редове да се отбележи по кои точки от 

протокола са споровете.

В  общи  линии,  това  е.  Ако  има  някои  други  забележки, 

колеги, моля да ги направите.

Във  връзка  с  отчитането  на  резултатите  ще  има  отделно 

решение и на база на него вече общинската избирателна комисия ще 

подготви и своето решение, което ще представи на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Други  въпроси 

има ли?

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Този  протокол  се  създава  в  два 

екземпляра, посочено е в болд в края на примерния протокол, който 
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сме  предложили,  като  единият  от  тях  се  предава  на  общинския 

съвет, а вторият се изпраща на областния управител.

Това е засега. Аз друго не виждам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Това ли е всичко?

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Следващата  изборна  книга,  която 

предлагаме  да  влезе  като  част  от  методическите  указания,  това  е 

декларацията, която ще подписват гласоподавателите за това, че не 

са гласували и няма да гласуват на друго място в референдума. Това 

е следващата изборна книга, тя е в моята папка в днешно заседание. 

Колегата Цачев имаше доста забележки, аз съм посочил в жълто тези 

текстове от Изборния кодекс и искам да ги обсъдим заедно.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Нали  не  предполагаме,  че 

секционните  избирателни  комисии,  които  правят  местен 

референдум,  са  на  по-високо  ниво  от  тези,  които  правят  общите 

избори.  Трябва  само  да  изчистим  тези  лица,  които  не  могат  да 

гласуват. От основанията трябва да отпадне чл. 30, чл. 241, ал. 1, т. 3 

и,  както  каза  Румен Цачев,  точки  10  и  11  трябва  да  отпаднат  от 

декларациите. Другите остават.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  след  обсъждания  в  оперативен  порядък  и  на  микрофон 

подлагам  на  гласуване  ан  блок  протокола  на  секционната 

избирателна  комисия,  протокола  на  общинската  избирателна 

комисия и декларацията. Колеги, гласуваме.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин  

Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Колеги, сега се връщаме на вписване на данни в протокола, 

стр. 27.

КАТЯ  ИВАНОВА:  На  стр.  31  има  един  празен  текст  с 

многоточие – кой има право да получи заверено копие от протокола 

на  секционната  избирателна  комисия  при  поискване.  Да 

възпроизведем  текста,  разбира  се,  съобразен  с  особеностите  на 
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местния референдум, от методическите указания за СИК и текстът 

да звучи по следния начин:

„Право да получат заверено копие от протокола на СИК при 

поискване  имат  членовете  на  СИК,  представителите  на  партии, 

коалиции  и  инициативни  комитети,  регистрирани  за  участие  в 

подкрепа  на  въпроса  или  въпросите  на  референдума  и  на 

алтернативната  позиция,  и  наблюдателите.  След  сравняването  на 

копието  с  оригинала  на  протокола,  когато  то  отговаря  точно  на 

оригинала, председателят и секретарят на СИК или и член подписват 

копието  на  протокола  на  всяка  страница.”  И  понеже  няма  печат, 

отпада текстът за полагането на печат. Дали да бъде „и член” или 

председател и секретар? Остава само председател и секретар.

Това  е  последното  нещо,  което  аз  имам  да  допълня  по 

текстовата част.

Сега да ви кажа и това, което с колегата Сидерова добавихме 

във  връзка  с  гласуването  с  подвижна  избирателна  кутия  относно 

избирателните списъци. Това е на стр. 24. Като втори абзац в този 

подраздел ще бъде:

„За изготвяне на избирателен списък/избирателни списъци и 

образуване  на  секция/секции  за  гласуване  с  подвижна  секционна 

избирателна  кутия  се  прилага  Решение  №  2462-МИ/НР  от 

5 октомври  2015  г.,  изменено  с  Решение  №  2504-МИ/НР  от 

5 октомври 2015 г., с изключение на посочените в тях дати.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

 Колеги, други?

Уважаеми  колеги,  нека  сега  да  погледнем  и  проекта  на 

решение за приемане на тези указания.

Уважаеми колеги, подлагам на  гласуване така предложения 

ни проект на  решение ведно със самите  методически указания на 

ЦИК  по  прилагане  на  закона  за  произвеждане  на  местен 

референдум.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
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Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин  

Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 4726-МР.

Уважаеми  колеги,  с  това  изчерпихме  точка  първа. 

Поздравления,  колеги,  направихме  методически  указания  и  за 

произвеждане на местен референдум.

Продължаваме с  точка втора  от дневния ред. Заповядайте, 

госпожо Мусорлиева.

Точка 2. Въпроси, свързани с провеждането на конференция 

на Изпълнителното бюро на АСЕЕО, 12-14 май, София.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  моля  ви  да  одобрим 

разходите за превод за мероприятията на Централната избирателна 

комисия, а именно вечерта един преводач на английски език. И ви 

моля да го гласуваме, за да има одобрение от Комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  подлагам на гласуване разходите за  преводачески услуги, 

стандартна  тарифа,  предоставена  в  Централната  избирателна 

комисия във вътрешната мрежа. Режим на гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Уважаеми колеги, ще има и свързан доклад с този, моля да го 

прегледате.

Продължаваме с  точка трета – доклади относно искания за 

отваряне на запечатани помещения. Първи докладчик по тази точка 

е господин Цачев. Заповядайте, господин Цачев.

Точка 3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви вх. № ПВР-06-121 от 

28 април 2017 г.  писмо от кмета на община Никопол, с което ни 
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уведомява,  че  е  отворено  запечатано  помещение,  в  което  се 

съхраняват  изборни  книжа  с  цел  поставяне  в  помещението  на 

избирателните списъци и другите книжа в Плик 1 след извършване 

на  проверка  от  ТЗ  „ГРАО”.  Действията  на  комисията,  която  е 

назначена, е в изпълнение на наше Решение № 3796. Към писмото е 

приложена  заповед  за  назначаване  на  комисията  и  протокол  от 

нейната работа. За сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Цачев. Следващ е господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: В моята папка има три проекторешения за 

три помещения.  Започвам с искане вх.  № ЦИК-14-30 от кмета на 

община  „Родопи”,  с  което  се  иска  отваряне  на  три  помещения  – 

едното на третия етаж, другите в подземните етажи.  Вие виждате 

пред вас какво е  основанието.  Затова  ще променим само от това, 

което виждате, вместо „помещение” в приземния етаж „помещения”, 

както и в диспозитива „две отделни помещения в приземния етаж на 

общината”. Просто не съм дал специални указания и не са видели, че 

са две отделни помещения. В помещенията се съхраняват изборните 

книжа и материали от двата тура за  президент и вицепрезидент в 

2011 г., от изборите за народни представители на 12 май 2013 г. и 5 

октомври 2014 г. Всичките са за предаване на Държавен архив, което 

и основанието за искането.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни 

проект на решение.

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия Нейкова,  Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Това е Решение № 4727-ПВР/НС.

Продължете със следващия си доклад, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Следващото  искане  е  от  община 

Септември за отваряне на запечатано помещение, което се намира в 

административната  им  сграда  и  в  което  се  съхраняват  изборните 
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книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент 2016 г. 

и  от  националния  референдум  2016  г.  и  от  изборите  за  народни 

представители 2017 г. Искането е с цел унищожаване на останалите 

на  съхранение  бюлетини  и  формуляри  на  изборни  книжа  от 

горепосочените  избори.  виждате  пред  вас  проекторешението  за 

даване  на  разрешение,  като  в  това  решение  е  добавен  и  текстът, 

доколкото там има книжа и от референдума, че извън посочените 

действия не се допуска развързване на торби, отваряне на пликове с 

изборни книжа, както и тяхното смесване, объркване или изгубване. 

Това е разликата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване отваряне на запечатаното 

помещение в община Септември.

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия Нейкова,  Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Това е Решение № 4728-ПВР/НР/НС.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващото искане е с вх. № ЦИК-14-32 

от 27 април 2017 г. и е от Борислав Инчев, кмет на район „Южен”, 

Пловдив.  Иска  се  разрешаване  отварянето  на  три  помещения,  в 

които се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за 

президент  и  вицепрезидент  2011  г.  в  едното,  в  другото  също  от 

изборите за президент и вицепрезидент втори тур на 30 октомври 

2011  г.  И  изборни  книжа  и  материали  от  изборите  за  народни 

представители 2014 г. Решението е стандартно, с което разрешаваме 

отварянето, основанието е за предаване на Държавен архив. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, въпроси? 

Режим на гласуване.

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Таня Цанева).
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Колега Ивков, номерът на решението ви е 4729-ПВР/НС.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам ви вх. № ПВР-06-118 писмо от 

кмета на район „Южен”, с което ни изпраща протокол за отваряне на 

помещение. Приложен е протоколът, както и заповед. За сведение на 

ЦИК.

Входящ  номер  вх.  №  ПВР-06-114  от  27  април  2017  г.  от 

заместник-кмета на район „Централен” Деница Чингарова, с което 

ни изпраща заверено копие от протокол и заверено копие от заповед 

на кмета на район „Централен” за отваряне на помещение по чл. 287, 

ал. 7 от Изборния кодекс. За сведение на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин  Ивков.  Следващ  докладчик  е  госпожа  Нейкова. 

Заповядайте.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в папка с моите инициали е 

проект  на  решение  относно  искане  за  отваряне  на  запечатано 

помещение в община Сливо поле, област Русе, в което се съхраняват 

изборните книжа и материали от националния референдум през 2013 

г.  до  изборите  за  народни  представители  през  2017  г.  –  всички 

произведени избори и референдуми, да не ги изчитам подробно, в 

проекта  на  решение  са  изписани.  Писмото  е  постъпило  в 

Централната избирателна комисия с вх. вх. № НС-06-93 от 27 април 

2017 г. от кмета на община Сливо поле за разрешаване на достъп до 

запечатано помещение, Архив № 2, което се намира в сградата на 

общинската  администрация.  В помещението се съхраняват  всички 

посочени в проекта на решение изборни книжа.  Искането е с цел 

предаването  на  изборните  книжа  и  материали  от  изборите  за 

народни представители през 2014 г.  на отдел „Държавен архив” – 

Русе, и внасяне на избирателните списъци от изборите за президент 

и вицепрезидент през 2016 г., които са върнати от Териториалното 

звено „ГРАО” след проверка.

Колеги,  първоначално  в  проекта  на  решение  бях  изписала 

всички относими решения за отделните видове избори по отношение 

на  това  по  какъв  ред  трябва  да  се  осъществи  достъпът  в 

запечатаното помещение, но със съдействието на колегата Цачев ви 
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предлагам проект на решение, в което да посочим само Решение № 

3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г.,  тъй като редът е абсолютно 

същият както и в останалите решения.

Предлагам  ви  да  вземем  решение,  с  което  да  разрешим 

отваряне на запечатаното помещение. В останалата част текстът е 

стандартен както във всички подобни решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 

детайлния  доклад,  госпожо  Нейкова.  Колеги,  коментари?  Не 

виждам. Подлагам на гласуване този проект на решение.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова).

Колеги, това е Решение № 4730. И доколкото се съхраняват 

изборни книжа и  материали от  всички видове избори,  както и  от 

референдум, няма индекс. 

Продължете, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, със същия входящ номер от 

община  Сливо  поле  са  ни изпратили заповед  № РД-09-305 от  20 

април 2017 г. на кмета на община Сливо поле за унищожаване на 

неизползвани  книжа  и  материали  от  изборите  за  народни 

представители на 26 март, както и преписка с приложените към нея 

документи  относно  извършване  на  експертиза  и  предаване  на 

изборните  книжа  и  материали  от  проведените  през  2011  г. 

президентски  избори  в  Държавен  архив.  Това  е  в  изпълнение  на 

наше  Решение  №  4431-ПВР  от  8  март  2017  г.  Докладвам  ви  за 

сведение.

С вх. № ПВР-06-112 от 26 април 2017 г. кметът на община 

Ценово, област Русе, ни е представил заповед № 112 от 12 април 

2017  г.  и  протокол  от  13  април  за  отваряне  на  запечатано 

помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от 

президентските  избори  през  2016  г.  и  изборите  за  народни 

представители  през  2017  г.  Помещението  е  било  отворено  за 
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прибиране на избирателните списъци след проверка. Докладвам ви 

го за сведение.

Също така с вх. № ПВР-06-117 от 27 април 2017 г. кметът на 

община Сливо поле е изпратил в ЦИК преписка относно отваряне на 

запечатано помещение, в което се съхраняват книжа и материали от 

произведените президентски избори и национален референдум през 

2016  г.  Помещението  е  било  отворено  по  повод  прибиране  на 

проверените избирателните списъци от президентските избори.

 И последната ми преписка в тази точка. С вх. № ЦИК-14-29 

от  26  април  2017  г.  кметът  на  община  Царево  е  изпратил  в 

Централната  избирателна  комисия  заявление,  с  което  иска 

разрешение  за  отваряне  на  помещение  в  сградата  на  общинската 

администрация, където се съхраняват изборните книжа и материали 

от произведени национални референдуми и избори в периода 2013 

-2017  г.  с  цел  прибиране  на  изборните  книжа  и  материали  след 

приключване на частичен избор за кмет на кметство Лозенец, който 

беше на 30 април.

В тази връзка съм подготвила едно писмо, с което препращам 

към нашето съобщение от 25 април, съгласно което не е необходимо 

нарочно решение за отваряне на помещението с тази цел.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

искане  от  кмета  на  община  Якоруда  инж.  Нуриедин  Кафелов  за 

отваряне  на  помещение,  в  което  се  съхраняват  нераздадените 

бюлетини и формуляри за изборни книжа за произведените на 26 

март 2017 г.  избори за народни представители,  за унищожаването 

им.  Става  дума  за  помещение,  в  което  се  съхраняват  само  тези 
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материали, няма материали от произвеждани избори. Поради което 

ви проект на решение в моята папка, като вторият абзац ще отпадне, 

тъй като в това помещение няма други книжа от избори. Остава само 

разрешаването  достъпа  до  запечатаното  помещение  с  цел 

унищожаване по реда на Решение № 4711.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване този проект на решение.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна Сидерова).

Номерът на решението е 4731-НС.

Заповядайте, госпожо Иванова.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

постъпило в Централната избирателна комисия писмо с вх. № 14-33 

от 28 април 2017 г., съдържащо искането на кмета на община Трън 

господин  Станислав  Николов,  за  разрешение  за  отваряне  на 

помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от 

проведените на 25 октомври 2015 г. избори за общински съветници и 

кметове и национален референдум и проведените на 6 ноември 2016 

г.  избори за  президент и вицепрезидент на Република България и 

национален  референдум,  както  и  проведените  на  26  март  2017  г. 

избори за Народно събрание.  Искането е мотивирано достъпът до 

запечатаното помещение да бъде разрешен, за да бъдат съхранени в 

същото  помещение  изборни  книжа  и  материали  от  предстоящия 

местен референдум на 11 юни 2017 г.

На този етап ви го докладвам само за запознаване. С оглед 

вече  установената  практика  такова  разрешение  ще  бъде  дадено 

непосредствено преди датата на местния референдум.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Иванова.

Следващ докладчик е госпожа Грозева. Заповядайте.
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ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Колеги, в моя папка от днешна дата е качен проект на решение. С вх. 

№ ПВР-14-105 от 2 май 2017 г. по електронната поща е пристигнало 

писмо  от  кмета  на  община  Монтана  господин  Златко  Живков  с 

искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват 

изборните книжа и материали от произведените избори за президент 

и  вицепрезидент  на  републиката  и  национален  референдум  на  6 

ноември  2016  г.  Искането  е  във  връзка  с  належащ  ремонт  на 

помещението в сградата на общинската администрация, в което се 

съхраняват книжата, като същите – ни уведомява кметът – ще бъдат 

преместени  в  сградата  на  общинския  архив  в  Монтана. 

Помещението  в  сградата  на  общинския  архив  е  охраняемо  и  е 

обособено  по  начин,  позволяващ  отделното  съхранение  на 

изборните книжа и материали.

Предлагам ви във връзка с наше Решение № 3796-ПВР/НР от 

18  октомври  2016  г.  да  разрешим  отварянето  на  запечатаното 

помещение в сградата на общинската администрация – Монтана, в 

което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и  национален 

референдум  на  6  ноември  2016  г.  за  извършване  на  належащия 

ремонт. Преместването и запечатването да бъде съобразено с наше 

Решение № 3709-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо  Грозева.  Колеги,  коментари?  Не  виждам.  Подлагам  на 

гласуване.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).

Колеги, това е Решение № 4732-ПВР.

Следващ докладчик е господин Райков. Заповядайте.

МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, с вх. № ПВР-06-122 от 28 април 

2017  г.  е  постъпило  писмо  от  община  Раднево  във  връзка  с 
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изпълнение  на  наше  Решение  №  3796-ПВР/НР  от  18  октомври 

2016 г. Към него са приложени заверен протокол и заповед на кмета.

Следващото е от община Разлог пак във връзка със същото 

решение. Входящият номер е 06-113 от 27 април 2017 г. Приложени 

са заверено копие от протокол и заповед на кмета.

Следващото  е  вх.  №  ПВР-06-101  от  24  април  2017  г.  от 

община Дупница във връзка с изпълнение на т. 30 от Решение № 

3796, с приложени заповед и протокол от общината.

Следващото  е  от  община  Тервел  с  вх.  №  ПВР-06-115  от 

27 април 2017 г. във връзка с изпълнение на т. 30 от Решение № 3796 

със заверени заповед и протокол.

Следващото е от община Белово с вх. № ПВР-06-103 от 24 

април  2017  г.  във  връзка  с  изпълнение  на  същото  решение. 

Приложени са протокол и заповед на кмета.

Следващото е с вх. № НС-14-27 от 27 април 2017 г. искане от 

кмета  на  община  Петрич  Димитър  Бръчков  за  отваряне  на 

запечатано  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборните  книжа и 

материали  от  проведените  избори  за  народни  представители  на 

5 октомври 2014 г. Може да погледнете моя проект за решение в моя 

папка, с което даваме разрешение за предаване на Държавен архив – 

Благоевград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви, 

господин  Райков.  Колеги,  имате  ли  коментари?  Не  виждам. 

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна Сидерова).

Колеги, това е Решение № 4733-НС.

МАРТИН РАЙКОВ: С вх.  МИ-14-16 от 28 април 2017 г.  е 

постъпило  искане  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Айтос. 

Докладвам ви го само за запознаване, на следващото заседание ще 

ви уведомя, тъй като общинска избирателна комисия няма право да 
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иска  отваряне  на  запечатано  помещение.  Ще  изясним  ситуацията 

какво точно искат да направят. Просто ви го казвам за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви, 

господин Райков.

Колеги,  с  това  изчерпихме  точка  трета.  Преминаваме  към 

точка 3а –  доклади относно заплащане на възнаграждения. Първи 

докладчик е господин Ивков.

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води заседанието.

Точка  3а.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Искането,  което  днес  пристигна  и  в 

оригинал,  е  с  вх.  МИ-27-70 от 26 април 2017 г.  първо с  копие и 

заедно  с  него  в  оригинал  днес  е  пристигнало  вх.  МИ-27-70-1  от 

27 април 2017 г., което е оригиналът към предишното.

Общинската  избирателна  комисия  –  Пазарджик,  иска 

възнаграждения за следните си дейности:  заседание на 21 февруари 

2017 г.; заседание на 15 март 2017 г.; дежурство на председател и 

секретар на 16 март 2017 г.; дежурство на председател и секретар на 

17 март 2017 г.; заседание на 23 март 2017 г. (всички заседания са в 

пълен състав); дежурство на 24 март 2017 г. от председател, секретар 

и  член; заседание на 27 март 2017 г. в пълен състав; дежурство на 

28 март  2017  г.  от  председател,  секретар  и   член;  заседание  на 

19 април  2017  г.  в  пълен  състав;  дежурство  на  20  април  от 

председател, секретар и член; на 22 април заседание в пълен състав; 

дежурство на 23 април 2017 г. от председател, секретар и член.

Общата  сума,  която  е  проверена,  имам  контролен  лист, 

възлиза за  4271,52 лева.

Аз съм ги прегледал всички набързо на какво основание са. 

Заседанията в голямото си мнозинство (не ги помня точно, но съм си 

отбелязал и мога да ви докладвам) са за прекратяване пълномощия 

на  общински  съветници,  но  има  едно  за  предоставяне  на 

избирателните списъци в ТЗ „ГРАО”. Дежурствата са за подготовка 
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на заседанията. Не съвпадат дати. За дълъг период е сравнително, но 

са и доста. 

Аз не видях нещо, заради което да не се изплатят поисканите 

възнаграждения  така  както  ви  ги  казах.  Така  че  предлагам  да 

одобрим искането на Общинската избирателна комисия.

На  21  февруари  2017  г.  е  проведено  заседание  на  ОИК  – 

Пазарджик,  относно  представяне  на  ТЗ  „ГРАО” –  гр.  Пазарджик, 

избирателните  списъци  от  частични  местни  избори  за  кмет  на 

19 февруари 2017 г. 

Благодаря много на колегата Цачев. Датите не ми направиха 

впечатление, заседанието на 21 февруари си влиза в техния активен 

период. В такъв случай няма да се изплати и дежурството, което е на 

19 февруари, за представяне на избирателните списъци. 

Също  така  заседанието  на  15  март  е  проведено  относно 

приемане от ТЗ „ГРАО” на избирателните списъци от частичните 

местни  избори  за  кмет.  С  решение  са  определили представители. 

Искат  и  дежурства.  Какво  правим  с  това  искане?  Те  са  извън 

активния период.

Добре,  ще  докладвам  това  искане  за  изплащане  на 

възнаграждения на следващо заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков. Продължете.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващото е вх. МИ-2769 от 26 април 

2017 г., искане от Общинската избирателна комисия – гр. Казанлък, 

за  изплащане  на  възнаграждения  за  три  заседания,  на  които 

комисията е била в пълен състав. Датите на заседанията са: 7 април, 

11 април, 12 април 2017 г. И трите заседания са проведени по писма 

от Общинския съвет,  даже на две  от заседанията  са взели по две 

решения  за  прекратяване  пълномощията  на  избрани  общински 

съветници  поради  избирането  им  за  народни  представители  и 

обявяване  на  избрани  за  общински  съветници  на  следващите  в 

листата на съответната партия и коалиция.

Считам, че има основание и затова предлагам на посочените 

дати,  така  както  са  поискани,  да  одобрим  изплащането  на 
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възнаграждения на председател, заместник-председател, секретар и 

8 членове, присъствали и на трите заседания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).

Благодаря  ви,  господин  Ивков.  Заповядайте,  госпожо 

Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № ПВР-06-27-37-3 от 

27 април 2017 г. от Общинската избирателна комисия – Ветово, са 

ни изпратили присъствен лист за  проведено заседание на 16 март 

2017  г.  Напомням,  че  на  20  април  сме  одобрили  изплащане  на 

възнаграждение  за  проведено  дежурство  на  16  март  2017  г.  В 

присъствения лист бяха вписани имената на петима от членовете на 

Общинската избирателна комисия, но само четирима бяха положили 

подписи  и  тогава  одобрихме  изплащане  на  възнаграждение  на 

четиримата.  Сега  присъственият  лист  е  с  положени  подписи  от 

всичките петима членове, които са дали това дежурство, така че ви 

предлагам  да  одобрим  изплащането  на  възнаграждението  за 

дежурство на 16 март и на петия член на Общинската избирателна 

комисия.  Към  преписката  са  приложени  счетоводната  справка  и 

контролният лист за предварителен контрол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Нейкова. Колеги, гласуваме.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Таня Цанева).

Благодаря. 
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Уважаеми  колеги,  продължаваме  с  четвърта  точка  – 

доклади  по  писма.  Първи  докладчик  е  госпожа  Нейкова. 

Заповядайте.

Точка 4. Доклади по писма.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  С  вх.  №  НС-00-322  от  28  април 

2017 г.  сме  получили  писмо  от  „Информационно  обслужване”  в 

отговор на наше писмо, с което на 28 април изискахме информация 

за Петя Борисова Захариева дали е подала заявление за гласуване 

извън  страната  във  връзка  с  проверка  на  Областна  дирекция  на 

МВР – Русе. Информацията ни е предоставена, така че можем да я 

изпратим във връзка с преписката, по която се извършва проверката.

Докладвам за сведение, както и да одобрим изпращането на 

писмо до Областна дирекция на МВР – Русе, в отговор на тяхното 

запитване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Нейкова. Колеги, подлагам на гласуване.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Таня Цанева).

Следващ докладчик е госпожа Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви две 

писма  –  вх.  № МИ-22-5  и  МИ-22-6  от  12  април  2017  г.  Това  са 

сигнали по отношение на общински съветници в Общински съвет – 

Момчилград.  Такива  два  сигнала  ние  вече  сме  изпратили  по 

компетентност на Общинската избирателна комисия. Предлагам ви 

и  тези  сигнали  да  изпратим  по  компетентност  на  Общинската 

избирателна  комисия,  тъй  като  не  попада  в  нашите  правомощия 

разглеждането на въпроси, свързани с предсрочно прекратяване на 

пълномощията на общински съветник, това е изключително право на 

общинската избирателна комисия.
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Другият  вариант  е,  тъй  като  касаят  имената  на  същите 

общински съветници, при нас да останат за сведение, тъй като по 

отношение на тези двама общински съветници, които са цитирани в 

тези  два  сигнала,  вече  сме  изпратили  предшестващи  сигнали  на 

Общинската  избирателна  комисия.  Но  по-добре  е  да  отидат  в 

комисията, която ще провери.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да,  моля  да 

гласуваме препращането на съответната ОИК по компетентност.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Благодаря, госпожо Сидерова.

Уважаеми колеги, следващ докладчик съм аз. Позволете ми 

няколко доклада.

На  първо  място,  във  вътрешната  мрежа  в  моя  папка  с  вх. 

№ ЦИК-02-28  виждате  Допълнителното  споразумение  към 

Споразумение  №  355-02-188  от  25  ноември  2013  г.  за  временно 

предоставяне  на  помещения  и  ползване  на  техническа  помощ  и 

услуги  между  Народното  събрание  на  Република  България  и 

Централната  избирателна  комисия.  Споразумението,  което  ни  се 

предлага,  е,  първо,  срокът на цитираното от мен споразумение да 

бъде продължен, както е практиката и до момента, но в случая става 

дума за два месеца. И на второ място, допълнително предоставените 

на  ЦИК  помещения  във  връзка  с  произвеждане  на  изборите  за 

Народното събрание, описани в т. 2, буква „д” на Допълнителното 

споразумение,  да  се  предадат  на  Народното  събрание  с  приемно-

предавателен протокол.

Уважаеми  колеги,  предлагам  ви  да  ме  упълномощите  при 

условията  на  двоен  подпис  да  подпиша  това  Допълнително 

споразумение.

Режим на гласуване.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
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Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Таня Цанева).

Уважаеми колеги, и като свързан доклад към днешна дата за 

сведение и размисъл, във вътрешната мрежа в моя папка можете да 

видите  писмо  №  11-07-2-МС  с  копие  до  областния  управител  и 

кмета на Столична община. Предоставям ви го сега за размисъл и 

евентуално  на  следващото  заседание  на  Централната  избирателна 

комисия да подновим усилията си по намиране на постоянна сграда 

на Централната избирателна комисия.

Уважаеми  колеги,  също  за  сведение  ви  докладвам  вх. 

№ ЧМИ-06-29  от  28  април  2017  г.  Това  са  брой  избиратели  по 

секции в община Разград, кметство Гецово, които бяха публикувани 

на интернет страницата на Централната избирателна комисия, както 

и всички останали избиратели.

На следващо място, колеги, отново във вътрешната мрежа ще 

видите проект № 1107-4, писмо до ОИК – Димово, и ОИК – Разград, 

там,  където  ще се  произвежда  втори  тур  на  частичните  избори с 

копие до кметовете на община Димово и на община Разград. Колеги, 

с писмото ви предлагам по повод постъпили въпроси да уведомим 

съответните общински избирателни комисии и кметове на общини, 

че протоколите на ОИК и на СИК във връзка с изборите на втория 

тур на 7 май 2017 г. трябва да се представят от представители на 

ОИК в ЦИК след 9,30 ч. на 9 май 2017 г.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  изпращането  на 

това писмо.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Колеги, и последен доклад, във връзка с докладвана от мен на 

предишно заседание стратегия и въпросник по тази стратегия, които 

следва да бъдат попълнени за целите на стратегическата оценка на 
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Оперативния план за изпълнение на поставените стратегически цели 

на Асоциацията на избирателните комисии от Централна и Източна 

Европа. Колеги, изпратих ви предложения във връзка с въпросника и 

във  връзка  със  стратегията,  те  са  свързани  само  и  единствено  с 

допълване  и  конкретизация  на  подходи  за  постигане  на 

Стратегическа цел № 1 и Стратегическа цел № 3. Считам, че тези 

предложения  и  с  оглед  на  предстоящото  развитие  на  Годишната 

конференция на АСЕЕЕО, на която ние сме домакин, и с оглед опита 

и практиката на българската Централна избирателна комисия, която 

до този момент е споделяла,  оттук насетне може да предложат и да 

се  превърнат  в  опит  и  добри  практики  на  други  избирателни 

комисии.

Колеги, имате ли други предложения, коментари? Не виждам.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  изпращането  на  този 

въпросник, разбира се, след превода му на английски език.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева);  

против – 2 (Йорданка Ганчева, Мария Мусорлиева).

Следващ докладчик е госпожа Цанева.
ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви  писмо, 

получено  по  електронната  поща,  с  вх.  №  МР-18-2  от  2  май  от 
гражданско сдружение с нестопанска цел Комитет „Васил Левски”. 
Писмото е изпратено до нас и до Общинската избирателна комисия 
– Трън, с което писмо отправят запитване отговаря ли на чл. 112, ако 
в  предмета  на  тази  организация  е  записано,  че  са  с  дейност  в 
областта  защита  на  човешките  права,  а  не  конкретно  на 
политическите права. 

Мисля  да  им  отговорим  и  да  им  кажем,  че  могат  да  си 
подадат документите, ако желаят да бъдат регистрирани за местния 
референдум  в  Трън  като  наблюдатели.  Мисля,  че  защита  на 
човешките права отговаря и на изискването на чл. 112.

Колеги, обединяваме се да обсъдим този въпрос и тогава ще 

отговорим. Още повече, че имаме време, референдумът е на 11 юни, 
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спокойно може следващата седмица да решим този въпрос. Така че 

към момента – за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много 

благодаря,  госпожо  Цанева,  нека  да  се  запознаем  и  да  направим 

своите предложения. Продължете.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № ЦИК-07-36 сме получили 

писмо чрез АСЕЛ от Държавната избирателна комисия на република 

Хърватия за участие като наблюдатели в местни избори, които ще се 

проведат  на  21  май  2017  г.  Предлагам  ви  да  помислим  по  този 

въпрос и следващите дни да вземем решение дали ще участваме или 

не.

Колеги, с вх. № ЦИК-07-37 ви докладвах вече въпросника от 

Централната  избирателна  комисия  на  Босна  и  Херцеговина.  Сега 

получихме  и  превода,  така  че  имам  една  огромна  молба  да  се 

запознаете, тъй като мисля, че би било добре да се съберем в работна 

група  за  отговор  по  този  въпросник,  тъй  като  касае  въпроси  от 

различни сфери.

Докладвам ви с вх. № ЦИК-07-26/10, 12, 13 сме получили по 

електронната  поща  информации  във  връзка  с  участието  ни  в 

Четиринадесета  международна  среща  в  Шри  Ланка.  От  едното 

съобщение по електронната поща виждам,  че ни освобождават от 

такса участие.  Има и допълнителни материали, ще моля колегите, 

които  ще участват,  да  се  запознаят.  И ще  ги  предам на  госпожа 

Жекова.

И, колеги, вх. № НС-18-60 сме получили превода на доклада 

на  ПАСЕ,  който  ви  докладвах,  когато  го  получихме.  Но  за 

съжаление тъй като не съм успяла да се запозная, ще ви помоля да го 

докладвам на следващо заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Следващ  докладчик  е  госпожа  Ганчева.  Заповядайте,  госпожо 

Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-04-01-116/2 от 

28  април  2017  г.  Това  е  по  имейл  получено  потвърждение  от 
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Генералното  консулство  в  Русия  на  България,  че  ще  осигурят 

съдействие на българската делегация. За сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, следващ докладчик е госпожа Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

преписка с вх. № ЧМИ-15-40 от 2 май 2017 г.  Изпратено ни е от 

Общинската избирателна комисия – Разград, по електронната поща 

решение относно допускане на участие във втори тур на изборите за 

кмет  на  кметство  Гецово,  община  Разград,  област  Разград. 

Решението е № 352-МИ от 30 април 2017 г.,  както  и решение № 

353-МИ от същата дата, за насрочване на произвеждане на втори тур 

за частични избори за кмет на кметство Гецово, община Разград, на 

7 май 2017 г. Докладвам ви го за сведение.

И още една преписка,  вх.  № ЧМИ-06-31 от  2  май 2017 г., 

също по електронната поща. Община Разград ни е изпратила тяхно 

писмо,  адресирано  до  Печатницата  на  БНБ  с  копие  до 

Министерството  на  финансите  и  до  ЦИК,  касаещо  заявка  за 

отпечатване на хартиени бюлетини за произвеждане на втори тур за 

избор  на  кмет  на  кметство  Гецово,  община  Разград.  Също  за 

сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Грозева. Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря  ви.  Колеги,  имало  е 

телефонен  разговор,  а  впоследствие  е  получено  и  писмо  от 

Европейския институт за равенство между половете. Искат ни данни 

по отношение на това в местните избори колко са избраните кметове 

на общини (става дума за общия брой, а не по общини), в това число 

жени и съветници (пак общия брой за страната), в това число жени. 

Тъй като ние нямаме такава разбивка досега, предлагам да направим 

запитване до „Информационно обслужване” дали могат да ни дадат 

тези  данни,  тъй  като  това  нещо  може  да  бъде  открито  само  по 

единния граждански номер, знаете,  че жените имат четно число в 

предпоследната цифра.
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Молбата ми е да гласуваме едно писмо до „Информационно 

обслужване” да ни направят тази справка,  за да я предоставим на 

Европейския институт за равенство между половете.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен  

Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева); против – 1 (Ивайло Ивков).

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  припомням  ви,  че 

бяхме уведомени за влязла в сила присъда от Районна прокуратура – 

Лом,  за  едно  лице,  на  което  е  наложено  наказание  да  не  заема 

длъжност, свързана с изборните права на гражданите. Установихме 

при проверка, че той е избран за общински съветник в Общинския 

съвет  в  Хайредин.  Изпратихме  присъдата  на  Общинската 

избирателна  комисия  за  прекратяване  на  пълномощията. 

Общинската  избирателна  комисия,  ако  си  спомняте,  беше  взела 

решение да изчака с произнасянето поради обстоятелството че това 

лице  е  подало  молба  за  възобновяване  на  съдебното  следствие  и 

беше насрочено заседание от Апелативния съд. Ние с ново писмо от 

3  април 2017 г.  изпратихме указание на  Общинската  избирателна 

комисия, че правомощията му като общински съветник на практика 

са прекратени с влизане в сила на присъдата и те само следва да 

констатират това обстоятелство и да обявят следващия за избран, за 

да работи Общинският съвет. От тогава до момента аз не мога да се 

свържа с Общинската избирателна комисия. На телефоните, които са 

обявени  в  нашия  сайт  и  на  сайта  на  Общинската  избирателна 

комисия,  включително  и  на  страницата  на  община  Хайредин,  ни 

отговарят  лица,  които  в  момента,  в  който  попитам  кой  е, 

Общинската избирателна комисия ли е, затварят телефона. 

Опитах  се  да  се  свържа  чрез  кмета  и  чрез  секретаря  на 

община  Хайредин  миналата  седмица,  казах  коя  съм,  с  молба  да 
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предадат на председателя или секретаря на Общинската избирателна 

комисия да им се обадят. 

Тъй като пък на страницата на ОИК – Хайредин, последното 

решение,  което  е  качено,  е  от  4  ноември  2015  г.  и  последното 

заседание,  което  е  обявено,  е  от  същата  дата,  ви  предлагам  да 

гласуваме в момента ново писмо, с което да им напомним, че сме им 

изпратили указания с писмо от 3 април 2017 г., в които сме записали 

незабавно  да  ни  уведомят  за  взетите  решения,  и  да  им  обърнем 

внимание да актуализират данните си на страницата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  изпращането  на  това 

писмо.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Таня Цанева).

Госпожо Цанева, заповядайте.

Точка 5. Разни.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, връщам ви на тема медийни пакети 

не само за това, че днес е 2 май и изтича последният срок, но по 

време  на  заседанието  получих  телефонно обаждане  от  медия  „24 

Нюз”  ООД,  което  е  информационен  сайт.  Бяхме  отказали  с 

протоколно решение от 4 април одобряването на изплащането, ще ви 

припомня  случая,  тъй  като  от  шестте  материала  интервюта  с 

председателя на партия „Воля” четири от интервютата бяха смесване 

на  търговска  реклама,  а  именно  цените  на  бензина  в 

бензиностанциите на господин Марешки, както и откриване на нова 

бензиностанция  в  София.  Именно  по  тази  причина  на  основание 

чл. 188, ал. 4 от Изборния кодекс ние отказахме изплащането.

Получихме последващо писмо, което докладвах на 11 април, 

с което те ни казват, че са направили техническа грешка и ни пращат 

нови интервюта. Докладвах го и ще ви прочета в протокола ни какво 
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пише:  „Изпращат  ни  друг  доказателствен  материал,  други 

интервюта,  в  които  няма  такова  смесване  на  търговска  и 

политическа  реклама,  но  аз  мисля,  че  ние  вече  разгледахме  този 

въпрос, затова го докладвам за сведение.”

Това е, което съм докладвала на 11 април.

Колеги,  в телефонното им обаждане ми искат да им дадем 

отговор на втория отказ, който сме направили. Ние втори отказ не 

сме  направили,  докладвах  го  за  сведение  на  11  април.  Затова  аз 

искам вашето съдействие да решим дали ще отговаряме или ще им 

изпратим  извлечение  от  протокола,  когато  съм  докладвала  за 

сведение. Мисля, че може би трябва да им изпратим извлечение от 

протокола, тъй като те казаха, че вероятно ще се съдят с нас и затова 

им трябват тези откази. Но ние отказа с нашето решение от 4 април 

сме изпратили по надлежния ред с официално писмо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И сме казали по 

каква причина.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  предлагам  да  изпратим  писмо, 

въпреки  че  получих запитването  по телефона  преди  един час.  Да 

изпратим писмо, с което…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаема 

госпожо  Цанева,  ние  държим да  имаме  писмено  запитване,  за  да 

дадем писмен отговор.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  в  крайна  сметка  запитването  го 

получих  преди  един  час  по  телефона  и  след  като  обсъдихме, 

предлагам  да  им  се  обадя  и  да  им  предложа  да  си  изпратят 

официално запитване до ЦИК. Още повече, чрез това запитване ние 

ще знаем каква информация конкретно се изисква от нас и тогава да 

им отговорим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  
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Мартин Райков,  Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Сидерова,  

Таня Цанева).

Уважаеми колеги, много ви благодаря! С това приключваме 

днешното заседание на Централната избирателна комисия. Свиквам 

следващото заседание в четвъртък, 10,30 ч.

(Закрито в 13,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Мусорлиева

Стенограф:

Стойка Белова
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