ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 529
На 4 май 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклад относно утвърждаване на проект за отпечатване на
бюлетин за резултатите от изборите за народни представители на 26
март 2017 г.
Докладва: Емануил Христов
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Катя Иванова, Владимир Пенев,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Мартин
Райков, Емануил Христов
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Метин Сюлейман, Йорданка Ганчева,
Емануил Христов
3.а. Доклади по жалби и сигнали.
Докладва: Катя Иванова
4. Доклади по писма.
Докладват:
Катя
Иванова,
Румяна
Сидерова, Емануил Христов, Йорданка
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Ганчева, Таня Цанева, Румен Цачев, Ивилина
Алексиева
5. Доклади по писма до районни управления на МВР и
прокуратури.
Докладват: Ивайло Ивков, Владимир Пенев
6. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан
Чаушев, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Росица Матева и
Цветозар Томов.
Заседанието бе открито в 10,55 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги! В залата сме 12 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 4 май 2017 г.
Колеги, предлагам ви проекта на дневен ред, който е
публикуван на интернет страницата на Централната избирателна
комисия и във вътрешната мрежа, затова ще ви го представя много
кратко:
1. Доклад относно утвърждаване на проект за отпечатване на
бюлетин за резултатите от изборите за народни представители на 26
март 2017 г. – с докладчик господин Христов; 2. Доклади относно
искания за отваряне на запечатани помещения – докладчици
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госпожа Иванова, господин Пенев, господин Сюлейман, господин
Цачев; 3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК с докладчици госпожа Грозева, господин Ивков, господин
Сюлейман и госпожа Ганчева; 4. Доклади по писма - докладчици
госпожа Иванова, госпожа Сидерова, господин Христов, госпожа
Ганчева, госпожа Цанева, господин Цачев и аз; 5. Доклади по писма
до районни управления на МВР и прокуратури – докладчици
господин Ивков и господин Пенев, и т. 6. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на
така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Моля да ме включите в точката за
отваряне на запечатани помещения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах ви,
господин Райков.
Други предложения? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева), против – няма.
Дневният ред е приет.
Всички колеги, които отсъстват, отсъстват поради ползване
на отпуск.
Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния
ред:
1. Доклад относно утвърждаване на проект за отпечатване
на бюлетин за резултатите от изборите за народни
представители на 26 март 2017 г.
Заповядайте, господин Христов.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
Колеги, ако си спомняте, на 27 април 2017 г., на последното
заседание за месец април ви информирах, че ни е изпратена
официално частта от бюлетина, която обхваща данните от
резултатите, без самия увод, който ние отделно одобрихме и
предадохме. Помолих ви, ако имате някакви забележки, да ги
кажете, тъй като това е вариантът, който беше след като аз
отстраних грешките, които забелязах, но до момента никой не се е
обадил.
Затова ще ви помоля да гласуваме с протоколно решение, че
одобряваме текста на бюлетина, за да може да бъде даден за печат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Христов.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Продължете и с втория си доклад, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, на предното заседание ви
запознах, че имаме получено едно писмо от т.нар. Европейски
институт за равенство между половете. Имаше запитване по
отношение на данни от местните избори през 2015 г. По-точно,
интересуваха се от съотношението колко кметове общо са избрани, в
т.ч. жени, колко общински съветници, в т.ч. жени…
Тъй като ние нямахме тази справка, възложихме я тогава с
писмо на „Информационно обслужване“ АД. Справката дойде в края
на вчерашния ден и затова съм подготвил едно съвсем кратко писмо,
което да изпратим по електронната поща, тъй като госпожата, която
е цитирана в писмото, се обажда вече няколко пъти. Дори вчера е
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казала, ако не можем да го изготвим, да кажем, тъй като най-късно
до петък трябвало тя да изготви справката си.
Ще ви помоля да видите във вътрешната мрежа от днешна
дата. Писмото е проект № 11093. Съвсем кратко е до госпожа
Мартина Мороси – Европейски институт за равенство между
половете. И пишем: „Уважаема госпожо Мороси, по повод Ваше
запитване във връзка с данни от местните избори през 2015 година в
Република България, ви изпращаме следната справка“ – кратко и
ясно за тези три неща, които тя искаше.
Тъй като трябва веднага да дадем отговора за превод, аз
затова исках да го докладвам в началото, за да можем да го приемем,
да го дадем за превод и да го изпратят поне утре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:
Благодаря,
господин Христов.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Гласуваме, колеги.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, току-що взехме две решения, които се
налага след това естествено да носят и подписи. Днес поради
отсъствие по обективни причини на секретаря на Централната
избирателна комисия, както и на заместник-председателя на
комисията, следва да изберем лице от нашия състав, което да
изпълнява функциите „за секретар“.
Уважаеми колеги, предлагам това да бъде колегата Румен
Цачев. Имате ли други предложения? - Не виждам.
Колеги, нека да гласуваме.
Режим на гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева),
против – 1 (Ивайло Ивков).
Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към разглеждането на точка втора от
дневния ред:
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Нека да започнем с господин Пенев. Заповядайте, господин
Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо
с вх. № ПВР-06-75 от 7 април 2017 г. Писмото е от кмета на община
Ловеч. Във връзка с предоставяне на информация с оглед
извършване на архивиране на книжа в изпълнение на наше Решение
№ 4085-ПВР от 15 декември 2016 г. и заповед № 222 от 8 февруари
2017 г. на кмета на община Ловеч се е извършило отваряне на
запечатано помещение № 18 в учрежденския архив на община
Ловеч, където се съхраняват изборни книжа и материали от
произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката
през 2011 г.
Експертната комисия е извършила своята работа. В писмото
се предоставя необходимата информация, така както сме изискали.
Приложено ни е също и писмо от Държавна агенция „Архиви“
относно акт за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок за
съхранение.
Докладвам разбира се тази преписка за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Пенев.
Следващ докладчик е господин Сюлейман.
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МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви вх.
№ ПВР-06-119 от 27 април 2017 г. Това е писмо от Катя Николова –
началник отдел в община Шумен. И писмото е в изпълнение на т. 29
и т. 30 от нашето Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г.
То е за отваряне на запечатано помещение във връзка с прибирането
в това помещение на избирателните списъци, декларациите и
удостоверенията към тях, след направената проверка, съгласно т. 24
от същото Решение № 3796. Към писмото са приложени протокол от
25 февруари 2017 г. на комисията по чл. 287, ал. 7 от Изборния
кодекс, както и заверени копия от заповедта на кмета на община
Шумен, с която е определена същата комисия по чл. 287, ал. 7 от
Изборния кодекс.
За сведение докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Сюлейман.
Следващ докладчик е господин Цачев – заповядайте.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ПВР06-125 от 2 май 2017 г. Това е писмо от кмета на община Долни
Дъбник, с което той ни уведомява, че е отворено помещението, в
което се съхраняват книжа и материали от изборите за президент и
вицепрезидент, и в помещението са поставени избирателните
списъци и другите книжа след извършване на проверка от
Териториалното звено на ГД „ГРАО“. Към писмото е приложена
заповед за назначаване на комисията, както и протокол от работата
на комисията, включително и протокол от предаване на
избирателните списъци от ТЗ „ГРАО“ на общината.
За сведение го докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря ви,
господин Цачев.
Следващият е господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, с вх. № ПВР-06-123 от 2 май
2017 г. сме получили писмо с приложена заверена заповед и
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протокол, в изпълнение на т. 30 от наше Решение № 3796-ПВР/НР от
18.10.2016 г. на община Сандански.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Аз ще ви моля да включим нова точка в
дневния ред – доклади по жалби и сигнали, тъй като има постъпило
възражение срещу наш акт, с оглед комплектуване на преписката и
препращането й на областния управител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, предлагам това да бъде нова т. 3.а.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, и аз имам едно писмо за
сведение. То е от община Лясковец във връзка с наше разрешение за
отваряне на помещението за прибиране на торбата и книжата с
документите от частичните избори в с. Козаревец през м. март.
Изпращат ни протокола за отваряне на помещението, заповедта на
кмета – всички необходими документи, включително и препис от
нашето решение.
Предлагам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Иванова.
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КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в моята папка от
днешна дата е качен проект на решение с № 4727 относно искане за
отваряне на запечатано помещение в община Трън, област Перник, в
което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на
25 октомври 2015 г. избори за общински съветници и за кметове, от
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и
национален референдум през 2016 г. и от произведените на 26 март
2017 г. избори за Народно събрание.
Колеги, както знаете, с решение № 64 на Общинския съвет –
Трън, от 21 април 2017 г., е одобрено предложението на кмета на
община Трън за произвеждане на местен референдум на територията
на община Трън с поставен въпрос, подробно описан в проекта на
решението, като Общинският съвет е определил 11 юни 2017 г. като
дата за произвеждане на местния референдум и за гласуване.
С цел прибиране и съхранение на изборните книжа и
материали от местния референдум, насрочен на 11 юни 2017 г., в
Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № ЦИК14-33 от 28 април 2017 г. от Станислав Николов – кмет на община
Трън, област Перник, за разрешаване на достъп до запечатано
помещение, намиращо се на І-ви етаж в сградата на общинска
администрация – Трън, с административен адрес: гр. Трън, пл.
„Владо Тричков“ № 1, в което се съхраняват изборни книжа и
материали от предходни избори, които ви изчетох в заглавието на
проекта за решение.
Съгласно т. 30 от наше Решение № 2662-МИ/НР от 18
октомври 2015 г., достъпът до запечатаните изборни книжа и
материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се
извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на
разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.
Местният референдум на 11 юни 2017 г. се произвежда по
реда на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт
и местното самоуправление и Изборния кодекс, поради което денят
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за гласуване в референдума се открива - тук ще коментираме
часовете.
И ви предлагам проект на решение на посочените правни
основания, с което да разрешим отварянето на запечатаното
помещение, за да бъдат прибрани в него изборните книжа и
материали от произвеждането на местния референдум на 11 юни
2017 г.
За отварянето на помещението изрично да бъде уточнен час,
преди който не може да бъде отворено помещението. Достъпът до
запечатаното помещение да се осъществи по реда на т. 30 от наше
Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г.
При прибиране на изборните книжа и материали от местния
референдум да се съобрази как ще се процедира с изборните книжа и
материали от предходните избори. И за извършените действия и
съставените протоколи, съобразно изискванията на т. 31 от Решение
№ 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК, кметът на общината
да уведоми Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте - господин Цачев беше първи, след това госпожа
Сидерова.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз предлагам препратките по това
решение да бъдат не към Решение № 2662, а да бъдат към Решение
№ 4387, което е последното решение, свързано с отваряне на
помещенията. Това е решението за изборите за народни
представители, а Решение № 2662 е за местните избори през 2015 г.
Конкретният случай е по-особен, тъй като имаме и местен
референдум, така че последното решение може би е и по-прецизно,
от една страна, а от друга страна, то е най-новото, най-актуалното.
Това, което предлагам, е също в диспозитива да запишем, че
отварянето ще бъде не по-рано от 20,00 ч. Като достъпът до
помещенията ще се осъществи съответно по реда на Решение №
4387 – последното наше решение, от комисия от длъжностни лица,
определена със заповед на кмета на общината.
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Също да имаме запис, че тези книжа от местния референдум
трябва да се поставят на обособено в помещението място, което не
позволява смесването, объркването или по друг начин изгубване на
изборни книжа и материали.
Да посочим също така, че извън посочените действия, за
които е назначена тази комисия, не се допуска развързване на торби,
отваряне на пликове с изборни книжа от различните видове избори и
референдум – знаем, че в помещението има книжа и от националния
референдум, по който все още чакаме и решение от Върховния
административен съд.
И протоколите, които следва да състави комисията, трябва да
бъдат по реда на Решение № 4387 и съответно кметът на общината
да изпрати копие от заповедта на кмета за определяне на
длъжностните лица и за съставените протоколи на Централната
избирателна комисия.
Предлагам в този смисъл да бъде диспозитивът, за което ще
направим съответните корекции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Само едно допълнение: да се включи
и изразът, че помещението трябва да се запечата по реда на Решение
№ 4387 след прибиране на книжата. Навсякъде, когато имаме вътре
книжа, включваме и този израз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
(Реплики.)
Уважаеми колеги, виждам, че в залата се приемат така
направените корекции. Други? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение, ведно с корекциите и допълненията, направени в залата.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
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Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4734-МИ/ПВР/НР/НС.

Колеги, продължаваме с точка трета от дневния ред:
3. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Първа е госпожа Грозева – заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател, уважаеми колеги,
ще бъда много кратка. С вх. № МИ-27-73 от 2 май 2017 г. сме
получили искане за заплащане на възнаграждение от общинската
избирателна комисия – Видин, за проведено едно заседание на 25
април 2017
г. На заседанието са присъствали председател,
заместник-председател, секретар и 8 членове. На въпросното
заседание общинската избирателна комисия – Видин, е прекратила
предсрочно пълномощията на общински съветник поради
избирането му за народен представител и е обявила следващия от
листата, поради което ви предлагам да гласуваме изплащането на
това възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Следващият е господин Ивков.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам две преписки под №№
МИ-27-71 от 28.04.2017 г. и МИ-27-71-1, като и двете са от ОИК 87 –
Пещера, за изплащане на възнаграждения за две заседания и има две
отделни искания, заведени под тези номера. И двете заседания са
проведени, само че за едното имаме контролен лист и няма пречки
според извършилия проверката да бъде извършено плащане, само че
едното им заседание след заявлението по чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА от
самия член на общинския съвет, определят лице да е във връзка с
него в 3-дневния срок за възражения, а на следващото заседание
вече му прекратяват пълномощията.
За мене първото заседание е абсолютно излишно при
положение, че касае негово заявление и заявление на председателя
на общинския съвет. Те провеждат заседание, за да излъчат член,
който да е през тези три дни във връзка с него, докато не изтече
срокът за възражения. Това малко ми идва в повече и аз предлагам
да изплатим тук само едното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Ивков.
Колеги, други коментари? Противни становища? – Не
виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното от господин
Ивков предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Продължете, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам ви искане с вх. № МИ-27-71 от
ОИК – Пазарджик. Много е дълго и миналия път аз ви ги докладвах
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всички заседания. Сега да ги докладвам отново – шест заседания са.
Всичко проверихме.
Предлагам ви да не се изплащат заседанията и дежурствата,
които са по т. 1, а т. 1 е, че на 21.02.2017 г. е проведено заседание на
ОИК – Пазарджик, относно представяне на ТЗ „ГРАО“ на гр.
Пазарджик избирателни списъци от частични местни избори на
19.02.2017 г., а с решение № 458, взето с еди-какъв си протокол,
възлага на секретаря и председателя да представят в ТЗ „ГРАО“ в
Пазарджик избирателните списъци.
По тази точка предлагам да не се изплати заседанието и
дежурството, тъй като те са били в активен период, както го водим, и
са получавали възнаграждение за произвеждането на частични
избори. Тоест, не се полага допълнително възнаграждение в този
период, независимо от повода на свикването. Отделния довод
изтъкна колегата Цачев, че имаме специално решение, че за това не
е необходимо да се свиква заседание и да се дават дежурства за
списъците в „ГРАО“, тъй като това не е вменено съгласно нашето
решение в задълженията на общинската избирателна комисия.
(Реплики.)
Аз само казвам миналия път какво каза той, без да взимам
отношение. Но така или иначе само на първото основание не следва
да се заплаща.
Другите заседания са пет на брой. Комисията е била в пълен
състав. Заседанията са на 15 март, отново на 23 март, на 27 март, на
19 април и на 22 април 2017 г. Отново бяха проверени и обсъдени от
финансовия контрольор и от мене. И считаме, че те следва да се
изплатят, защото са за предсрочно прекратяване на пълномощията
на общински съветници и вървят заедно с дадените дежурства по
този повод за подготовка на заседанието.
Само първото предлагам да не се изплаща и както миналата
преписка, да се изпратят писма и справки относно само за
заседанията, които сме одобрили. Трябва да решим дали ще
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изпращаме допълнителни писма и по двете преписки. (Коментари и
уточнения извън микрофона.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Те не могат да определят човек,
който да е във връзка, но трябва да дадат тридневен срок заради
абсурда, който е в правната уредба. Така иска законът.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Отново си оттеглям и двата доклада. Ще
прегледам още веднъж всичко внимателно, защото и аз сега не знам
как е по ЗМСМА и не мога в момента да изразя позиция. Нека да не
бавим заседанието. Мисля, че няма проблем в другия вторник да ги
докладвам и двете случая вече окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Много
благодаря, господин Ивков.
Уважаеми колеги, продължаваме със следващ докладчик –
господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви вх.
№ МИ-27-63 от 20 април 2017 г. Това е искане от общинската
избирателна комисия – Шумен, за изплащане на възнаграждения за
проведените от общинската избирателна комисия заседание и
дежурства през м. април.
Заседанието е проведено на 11 април 2017 г., а дежурството
– забележете – е проведено също на 11 април 2017 г. Това е свързано
с предложенията, които по-нататък ще направя във връзка с това
искане.
Към писмото са приложени протокол от проведеното
заседание на общинската избирателна комисия – Шумен, № 60 от 11
април, както и решение № 450 от 11 април 2017 г. На проведеното
заседание са прекратени пълномощията на двама общински
съветника, които са обявени за избрани за народни представители. И
със същото решение № 450 са обявени за избрани за общинските
съветници следващите в листата на политическа партия „ГЕРБ“. На
заседанието са присъствали председател, секретар и 6 членове на
комисията.
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Към искането е приложена счетоводна справка № 79, като е
посочено, че съвпадат датата на заседанието и на дежурството,
затова в справката не е изчислено възнаграждение за дежурството,
както и е приложен контролен лист за предварителен контрол за
съответствие на искането за изплащане на сумите за
възнагражденията на членовете на общинската избирателна комисия
във връзка с изискванията на Решение № 2901-МИ.
Моето предложение, уважаеми колеги, с оглед доклада, който
направих, е да одобрим изплащането на възнаграждението на
членовете на общинската избирателна комисия – Шумен, само за
проведеното заседание на 11 април 2017 г., а да не одобряваме
дежурството, което е в същия ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Сюлейман.
Колеги, имате ли коментари? – Не виждам.
Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Ганчева. Заповядайте, госпожо
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви искане за
изплащане на възнаграждение от общинската избирателна комисия –
Ветрино, за проведено заседание за взимане на решение за обявяване
прекратени пълномощия на общински съветници и за обявяване за
избрани общински съветници на съответните основания и наши
решения, което заседание е проведено на 27 април 2017 г. и са
присъствали всички членове на общинската избирателна комисия, с
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изключение на един, в т.ч. председател, заместник-председател,
секретар и членове.
Има контролен лист за предварителен контрол. Становището
е за изплащане. Предлагам да бъде изплатено така поисканото
възнаграждение.
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-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
Колеги, имаме искане за заплащане на възнаграждение от
общинската избирателна комисия – Главиница, област Силистра, във
връзка с проведено дежурство на 28 април 2017 г. от председател,
секретар и член, което пък дежурство е било проведено във връзка с
писмо от Административния съд в гр. Силистра, с искане за
предоставяне на заверен препис от решение № 198 на общинската
избирателна комисия.
Предлагам да бъде изплатено възнаграждението на тези
трима членове: председател, заместник-председател и член. Минало
е през проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
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Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: И още едно искане на
възнаграждение – от ОИК – Силистра. То е във връзка с проведени
три дежурства и едно заседание, като те са свързани с
освобождаването на един от общинските съветници във връзка с
избирането му за народен представител от Коалиция „Обединени
патриоти“ и на негово място обявяването на следващия в листата,
както и за участие в заседанието на общинския съвет по полагане на
клетвата на този, който е влязъл. Това е по отношение на
дежурството. И за изготвяне на документите, които са били
изпратени на Централната избирателна комисия във връзка с
подготовка на протоколите, на писмата, на справките и т.н.
Да кажа още веднъж. Става въпрос за дежурство на
председател и член на 24 април 2017 г., заседание на 26 април 2017
г., на което са присъствали председател, заместник-председател,
секретар и 6 членове – в непълен състав са били; едно дежурство на
27 април 2017 г. - само на председателя, и дежурство на 28 април
2017 г. от председател, секретар и член
Минало е на проверка през нашите органи и предлагам да
бъде заплатено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Христов.
Колеги, подлагам на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
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Колеги, направени бяха уточненията по т. 3 от доклада на
господин Ивков. Моля, заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, връщам на доклад, защото
прегледах внимателно протокола. Така както е написано, наистина е
спорно дали трябва да се плати за първото заседание. Говорим за 87ма ОИК, вх. № МИ-27-71, защото наистина в диспозитива има:
„Определяне на Ина Димитрова Костова – председател, да бъде във
връзка…“ Обаче горе в мотивите казват, че в указаните срокове,
съгласно чл. 30, ал. 6, е уведомила Младенов за постъпило
предложение и възможността му в 3-дневен срок да отправи
писмено възражение.
Предлагам все пак, тъй като не е масов случай, да приемем,
че заседанието е за да вземат протоколно решение да го уведомят за
възможността му да подаде възражение в 3-дневен срок. Наистина е
такъв законът. Ние сме го обсъждали и друг път. Макар да е от него
самия заявлението, пак законът повелява да се даде 3-дневен срок.
Да приемем и това заседание и да изплатим и двете заседания,
вместо само едното, както предложих. Този път, а ако станат почести тези случаи, вече ще взимаме други решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Бих предложила да има и писмо и да
им се укаже, че има изменение в разпоредбата на чл. 30 и при
бъдещи решения да се съобразяват с новата промяна на правилата.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз предлагам да се пусне такова писмо до
всички общински избирателни комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, виждам, че имаме принципно съгласие и по такова писмо,
което ще бъде готово за следващото заседание и ще бъде
предложено на ЦИК, за да го обсъди и гласува.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението
относно възнаграждението на ОИК – Пещера.
Режим на гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева),
против – 1 (Румен Цачев).
Предложението се приема. Това беше за ОИК – Пещера.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Моля ви и за ОИК – Пазарджик. Съвсем
бързо ви казвам за заседанията на 15 март, 23 март, 27 март, 19
април и на 22 април 2017 г. – пет заседания в пълен състав, както е
счетоводната справка, да изплатим. Всичките имат основания,
проведени са и са относно предсрочно прекратяване на
пълномощията на различни членове на общинския съвет и
свързаните с тях дежурства, така както са поискани, а да откажем
заплащане на възнаграждение и дежурство на 21 февруари 2017 г.,
доколкото тогава са били в активен период и са получавали
възнаграждение на друго основание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Подлагам на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, давам пет минути почивка.
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(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги! В залата сме 12 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум. Продължаваме днешното
заседание.
Колеги, стигнахме до :
3.а. Доклади по жалби и сигнали.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило възражение с вх. № НС-10-145 от
3 май 2017 г., от Орхан Ахмедов Исмаилов – съпредседател на
Коалиция „Обединение ДОСТ“ по Акт за установяване на
административно нарушение № 3 от 17 март 2017 г. Трябва да
обърна внимание, че актът за установяване на административно
нарушение № 3, съставен на 17 март 2017 г., е съставен от Велин
Марков Жеков в качеството му на председател на Районна
избирателна комисия – Варна, поради което аз считам, че
неправилно е изпратено това възражение и до нас. Между другото от
титулната страница става ясно, че е чрез Районна избирателна
комисия – Варна, до областния управител на област Варна.
Поради това моето предложение е това възражение да бъде
препратено на районната избирателна комисия…
ОБАЖДАТ СЕ: Няма такава.
КАТЯ ИВАНОВА: То е в моята папка и предлагам да бъде
препратено към компетентния областен управител. При тях се
намира преписката. При нас въобще го няма актът и другите
материали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние продължаваме дейността по
започнатите производства и ние трябва да изпратим на областния
управител, а той да си комплектува преписката.
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КАТЯ ИВАНОВА: А къде е самият акт? Този акт не се
намира при нас.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Чрез областния управител е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, с оглед промените в изборния кодекс от миналата година,
Централната избирателна комисия довършва започнатите
производства от РИК и ОИК.
РУМЯНА СИДЕРОВА: А те са си предали цялата архива на
областния управител.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, предлагам ви да гласуваме да
препратим възражението на областния управител на област Варна,
който е компетентният областен управител по издаване на
наказателното постановление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.

Уважаеми колеги, преминаваме към:
4. Доклади по писма.
Позволете ми да започна със своите доклади.
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа извън моята папка
има документ, наречен „Справка“. За сведение е, колеги, за
отпуските на служителите в администрацията и кой ги замества с
оглед организацията на работа на Централната избирателна комисия.
Във вътрешната мрежа в моя папка ще намерите вх. № НС02-53 от 2 май 2017 г. Това е приемо-предавателен протокол. На 2
май 2017 г. Красимира Манолова – директор на Дирекция
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„Администрация“ в ЦИК, е предала на Екатерина Георгиева –
директор на Дирекция „Управление на собствеността“ в Народното
събрание, два броя ключове от кабинет № 31 в сградата на
Народното събрание. Предаването на ключовете е във връзка с т. 2
от Допълнителното споразумение от 28.04.2017 г. към
Споразумението между Народното събрание и Централната
избирателна комисия за временно предоставяне на помещения и
ползване на техническа помощ и услуги.
Колеги, докладвам ви го за сведение.
Отново във вътрешната мрежа докладвам за сведение вх. №
ЧМИ-15-43 от 3 май 2017 г. Това е писмо от общинската
избирателна комисия в община Разград, област Разград, с
упълномощените лица от ОИК – Разград, да получат отпечатаните
бюлетини за насрочените на 30 април 2017 г. частични избори за
кмет на с. Гецово, община Разград. Очевидно, колеги, това са тези,
които ще получат бюлетините за втори тур и са същите лица, които
са получили бюлетините за самия избор.
И уважаеми колеги, отново във вътрешната мрежа с вх. №
ЦИК-00-435 от 4 май 2017 г. – покана за семинар при образуване на
счетоводния финансов резултат за данъчни цели. Уведомила съм
госпожа Манолова. Предоставила съм и копие от този семинар, за да
прецени от страна на администрацията необходимо ли е участие на
лица от звено „Счетоводство“ в този семинар.
Последното, което ви докладвам, колеги, е вх. № ЧМИ-26-6
от 3 май 2017 г., с което Печатницата на БНБ е изпратила писмо до
кмета на община Димово и кмета на община Разград, съответно
ОИК – Димово и ОИК – Разград, с копие до Централната
избирателна комисия и до Министерството на финансите, с графика
за предаване на отпечатаните хартиени бюлетини за съгласуване.
Графикът е следният: община Димово – на 5 май 2017 г., т.е. утре,
от 9,00 ч. Община Разград – отново утре, от 9,15 ч.
Колеги, с цел добрата организация на работата, вчера
изпратихме писмо до ОИК, до кметовете на общини Димово и
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Разград, с копие до Изпълнителния директор на Печатницата на
БНБ, с което съгласувахме графика за предаване на отпечатаните
хартиени бюлетини за втория тур на частичните избори за кметове
на 7 май 2017 г.
Уважаеми колеги, моля ви за последващо одобрение на така
изпратеното писмо.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик – госпожа
Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпила молба с вх. № ПВР-22-9-1 от 2 май 2017 г. от адвокат
Петя Николаева Стоевска. Малко предистория. Тази молба беше на
доклад на колегата Арнаудов. Тя постъпи в Централната
избирателна комисия с искане адв. Стоевска да бъде уведомена, след
като ЦИК извърши проверка на РИК-23 – гр. София, каква е общата
бройка на постъпилите жалби и сигнали във връзка с Изборния
кодекс. Става дума за нарушения в изборните дни. Какъв е броят на
постъпилите жалби и сигнали, за които РИК-23 – София, е
постановила решение за отхвърляне на основание чл. 70, ал. 4,
изречение второ от Изборния кодекс, и за какъв брой решения на
РИК-23 – София, са предприети действия за образуване на
наказателно-административно производство и съставен акт за
установяване на административно нарушение.
С колегата Арнаудов, след като докладва тази молба, се
обединихме около това, че на адв. Стоевска ще бъде върнат отговор
в следния смисъл: че във връзка с постъпилата молба в ЦИК, я
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информираме, че търсената информация е публична и може да бъде
намерена на интернет страницата на РИК-23 – София, в раздел
„Регистри“, подраздел „Електронен публичен регистър на жалбите и
сигналите, подадени до РИК и решенията по тях“.
Тази молба, която днес ви докладвам, адв. Стоевска я
депозира във връзка с този наш отговор, и казва: „Известен ми е
фактът, че интернет страницата на РИК-23, в раздел „Регистри“,
подразделение „Електронен публичен регистър на жалбите и
сигналите, подадени до РИК и решенията по тях“, се публикува
информация за постъпили жалби и сигнали. Информацията не е
достатъчна или липсва. Предвид гореизложеното, ви моля да
извършите проверка за проведени на 6 ноември 2017 г. – все още не
сме, предполагам, че се касае за техническа грешка и се има предвид
2016 г. – избори за президент и вицепрезидент и проведените на 26
март 2017 г. избори за народни представители, като ми предоставите
официална справка по т. 1, т. 2 и т. 3 от писмо с вх. № ПВР-22-9 от
24 април 2017 г.“
Колеги, аз лично не разбирам защо адв. Стоевска иска такава
информация. Такава информация продължавам да считам, че се
съдържа на интернет страницата на 23-РИК и лично аз ви предлагам
това писмо да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Иванова.
Колеги, има ли други становища? – Не виждам.
Колеги, остава за сведение.
Продължете, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило писмо с
вх. № МР-06-11 от 3 май 2017 г. от Таньо Брайков – председател на
Общинския съвет – Стара Загора, с което същият ни уведомява, че с
решение № 862 от 27 април 2017 г. на Общинския съвет в Стара
Загора, е взето решение за произвеждане на местен референдум на
18 юни 2017 г. Като въпросът и датата са определени с решението на
Общинския съвет. Приложен ни е протокол от заседание на
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Общинския съвет – Стара Загора, както и предложението –
подписка, въз основа на които общинският съвет е стигнал до това
решение за произвеждане на местен референдум.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам ви и още едно
запитване с вх. № МР-12-3 от 3 май 2017 г. Правя уточнението, че на
този етап ви го докладвам само за запознаване, тъй като то изисква
да бъде даден отговор по него. Ще конспектирам запитването. То е
от Асен Стефанов Велев – председател на Инициативен комитет за
иницииране на местен референдум на основание чл. 28 от Закона за
прякото участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление.
С въпросното писмо-запитване той ни информира, че
предложение за произвеждане на местен референдум на територията
на община Трън, е постъпило не само от кмета на общината
господин Станислав Николов, но във входящия регистър на община
Трън, в раздел „Местен референдум“, освен предложението на
Станислав Николов за произвеждане на местен референдум, три дни
по-късно – на 7 април 2017 г., е постъпило и от инициативния
комитет.
Предложението на кмета е от 3 април 2017
г., а
предложението на инициативния комитет е от 7 април 2017 г.,
заведено с вх. № 143, е постъпило уведомление, с което този
инициативен комитет също е инициирал подписка за
произвеждането на местен референдум, но с друг формулиран
въпрос.
С това свое запитване, което той изпраща спешно до нас на
електронната поща, ни уведомява за цялата тази хронология на
събитията и поставя няколко въпроса, на които Централната
избирателна комисия да даде отговор. Аз ще ви ги изчета. Само да
ви кажа, че независимо от това уведомление, Общинският съвет,
както ви е известно, е взел решение и вероятно не е допуснал и поне
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от протоколите, които аз извадих от заседанието на Общинския
съвет на 21 април 2017 г., въобще не е обсъждано това предложение
на инициативния комитет и този втори въпрос за референдума,
който е различен от допуснатия такъв за 11 юни 2017 г., поради
което аз считам, че не можем да приемем по никакъв начин, че
имаме някаква инициатива за местен референдум от този
инициативен комитет, тъй като нямаме решение на общински съвет
във връзка с това поне на този етап. Аз не мога да предвидя дали в
бъдеще на свое заседание общинският съвет няма да вземе такова
решение.
Отделен е въпросът, че този въпрос, който е формулирал за
местен референдум този инициативен комитет, има сходни неща с
допуснатия вече референдум на 11 юни 2017 г., но така или иначе по
този въпрос няма произнасяне на Общинския съвет – Трън.
Във връзка с това господин Велев поставя следния въпрос –
те са инициативен комитет, който е направил предложение за местен
референдум и ни пита: Следва ли този инициативен комитет, който
е инициирал такова предложение, да се регистрира в общинската
избирателна комисия – Трън, за осъществяване на информационна
кампания, така както ние приехме и в нашите Методически
указания, по въпроса или въпросите в подкрепа на въпроса или
въпросите на местния референдум и на алтернативната позиция?
И по отношение на този инициативен комитет следва ли да
важи изискването за уседналост, което ние приехме, след като пак ви
казвам, че този инициативен комитет на практика иска да действа в
две качества: веднъж инициирал предложение за местния
референдум, втори път ще се регистрира за участие в
информационната кампания. И по отношение на неговите членове
трябва ли да важи това изискване.
Вторият въпрос е: Необходимо ли е инициативни комитети,
които са образувани по реда на чл. 28 във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 3,
т.е. тези които могат да правят предложение за местен референдум,
да се регистрират в общинската избирателна комисия като
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подкрепящи поставените въпроси, по които са инициирали местен
референдум? – Тука е налице едно разграничаване. Първият въпрос
е за уседналостта, вторият – да се регистрират.
Третият въпрос е: Какъв трябва да бъде редът, който трябва
да се спази от общинския съвет, при хипотезите на чл. 30, ал. 5,
изречение второ от Закона за прякото участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление, тъй като, както казва
той, и в момента в интернет страницата на община Трън, раздел
„Местен референдум – публичен регистър“, е видно, че има
постъпили повече от един въпрос. Това е тяхното уведомление с
формулирания въпрос и той наистина е качен там, но няма решение
на Общинския съвет – Трън, по този въпрос.
И последният въпрос е: Моля да поясните на основание кой
нормативен акт сте приели, че граждани с избирателни права
означава изискване за уседналост, което да се прилага и по
отношение на инициативния комитет?
В преписката са цитирани множество разпоредби на Закона
за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление, на Изборния кодекс, включително на Закона за
защита от дискриминация, Конституцията, така че аз ви моля всички
да помислим. Аз ще предложа някакъв проект на отговор на това
писмо, но да стане на следващото заседание. Пак казвам, че на този
етап само за сведение ви го докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Иванова.
Само преди да дам думата, колеги, мисля, че е за следващо, а
не за следващото заседание, защото е нужно добре да обмислим
отговора.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз искам само да добавя към
казаното от колегата, че инициирането на подписка за референдум,
още не означава, че ще има референдум. Те инициират подписка.
Нито е внесена подписка, нито има решение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Следващ
докладчик е госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, моят доклад е по писмо,
което е пристигнало и по електронната поща, и по пощата, но е с два
различни входящи номера. Пристигналото по пощата писмо от
Столична община е с вх. № НС-07-52 от 12 април 2017 г., а със
същия текст е влязло по електронната поща на 13 април 2017 г. и там
вх. № е НС-07-54. Това е отговор на нашето питане, което
повдигнахме по инициатива на колегата Цачев: защо кметовете на
райони определят помещенията, в които се съхраняват изборни
книжа и материали. Става дума за произведените през 2011 г. избори
за президент и вицепрезидент и за общински съветници и кметове, и
защо те правят исканията за отваряне на помещенията.
Отговарят ни колегите от Столична община, като се
позовават на наше Решение № 1098-ПВР/МИ от 2011 г., изменено и
допълнено с Решение № 1264 също от 2011 г. и Решение № 1839 от
2011 г. Там в т. 10 ние сме определили, че това е функция съответно
на кметовете на райони. Поради тази причина така се действа и сме
решавали десетки преписки по този начин.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Сидерова.
Продължете.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Също за сведение ви докладвам,
колеги, преписка № ПВР-06-124 от 2 май 2017 г. Писмо от кмета на
община Ихтиман, с което ни уведомява и ни изпраща протоколите за
отваряне на изборното помещение в община Ихтиман въз основа на
наше Решение № 3796 и се прилагат протоколът и заповедта за
определяне на комисията.
Това е също за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Сидерова.
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Следващ докладчик е госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-2321-7 от 2 май 2017 г., като приложено от Агенцията за електронно
управление в отговор на наше писмо и във връзка с процедура за
сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по цитирания в писмото проект, ни представят подписан
оригинал на споразумението за партньорство в изпълнение на
проекта.
Колеги, докладвам ви го за сведение и за запознаване.
Споразумението всъщност е това, което ние съгласувахме на
предходно заседание и с протоколно решение упълномощихме
председателя да подпише. Предлагам да го сведем и до знанието на
лицата, които определихме съгласно наше протоколно решение, от
администрацията за участие в този проект, както и да предприемат
необходимите действия по повод изпълнение на Споразумението.
Аз се свързах вчера с господин Стоян Цонев, който е
отговорно лице и с когото поддържаме връзка от Агенцията за
електронно управление, и той ме уведоми, че поддържат вече връзка
с госпожа Манолова и лицето, което ще е необходимо за участие и
съдействие за обществените поръчки. Може би след дата 15 май
2017 г. ще е необходимо, т.е. има време в оперативен порядък да се
съгласуват действията от двете страни с оглед изпълнението на
проекта.
Колеги, на предходно заседание, по-скоро на заседанието на
25 април 2017 г., ви докладвах вх. № НС-04-01-29/1 от 18 април
2017 г., като припомням, че това беше писмо, което е изпратено от
посланика в Буенос Айрес до нас, с копие за сведение до госпожа
Шекерлетова и съответната дирекция в Министерството на
външните работи.
Колеги, след като възложих на администрацията да извърши
съответната проверка, и аз се запознах с преписката, докладвам
следното. В писмото се сочи, че вследствие на нашите решения и
изключването на определено лице от състава на секционната
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избирателна комисия в Буенос Айрес, посланикът сочи – цитирам:
„че решението на ЦИК за изключване на господин Хорхе Лука,
произведе по-дългосрочни негативни последици. Накърнен бе
авторитетът на основния партньор на посолството от българската
общност, аржентинско-българската фондация…“ и пр. Предполагам,
че вие сте се запознали с писмото.
Припомням, че такъв сигнал по отношение на установена
нередност в състава на СИК извън страната в Буенос Айрес, бе
докладван от мен на заседание на Централната избирателна комисия
и ние счетохме, че не е в рамките на нашата компетентност.
Съответно незабавно, с оглед попълването на съставите на СИК
извън страната, го изпратихме с наше писмо до Министерството на
външните работи за предприемане на действия по компетентност.
Съставът на цитираната секционна избирателна комисия е
назначен изцяло по предложение на Министерството на външните
работи, колеги, съгласно наши две решения, а именно Решение №
4492-НС от 11 март 2017 г., и Решение № 4550-НС от 20 март 2017
г., като за ваша яснота ви казвам, че вследствие на проведените
консултации само Министерството на външните работи беше
предложило едно лице. С първото решение незабавно попълнихме
състава по предложение на МВнР, партиите и коалициите не
предложиха свои предложения за състава на СИК извън страната в
Буенос Айрес и с последващо решение ние одобрихме изцяло
предложения състав за СИК извън страната от Министерството на
външните работи, като междувременно сме препратили и сигнала, за
който ви казах, за действия по компетентност.
В писмата, с които ни бяха направени предложенията, не
фигурираше името на господин Хорхе Лука, което е предмет на
писмото, което докладвам сега, и според посланика изключването
му е произвело негативни последици за посолството.
С оглед яснота и доброто институционално сътрудничество,
което поддържахме и в хода на изборите, и по принцип с
Министерството на външните работи по повод произвеждане на
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изборите ви предлагам писмото, което е в папката с моите инициали
за днешното заседание до негово превъзходителство господин
Андрей Техов – посланик на Република България в Аржентина, с
копие до постоянния секретар госпожа Шекерлетова, с което
уведомяваме и внасяме яснота за състава на СИК в Буенос Айрес, и
изпращаме копие от писмото, с което сме препратили сигнала за
действия по компетентност на Министерството на външните работи.
Предлагам ви да гласуваме това писмо, като в писмото е
допусната техническа грешка по отношение номерата на решенията,
които ще бъдат поправени. Аз ви ги докладвах така, каквито са
съгласно приетите от нас решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ПВР-06-126 от 4 май 2017 г. С писмото кметът на община Аврен ни
е изпратил заповед и протоколи за отваряне на запечатано
помещение в изпълнение на наше решение.
Докладвам го за сведение.
Колеги, докладвам вх. № ЦИК-07-26, ведно с вх. № ЦИК-0727. Това е всъщност програмата за конференцията, която е под
егидата на Венецианската комисия в Русия.
За сведение и запознаване на колегите. Ще бъде предадено
съгласно резолюция на председателя, на участниците.
Колеги, докладвам вх. № ЦИК-07-38-15 от 3 май 2017 г. Това
всъщност е преводът, който е пристигнал по докладвания от мен вх.
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№ ЦИК-07-38-13 от 25 април 2017 г. Припомням, че това е
информация от срещата на Работна група „Общи въпроси“ на 28
април 2017 г. Във връзка с това моля колегите да се запознаят. В
информацията са засегнати различни въпроси. В частност и
реформата на Акта за избиране на членове на Европейския
парламент. Това е единствената тема, по която Централната
избирателна комисия взима становище в рамките на създадения ад
хок механизъм.
И във връзка с това, тъй като е продължение – тук ни
запознават по докладваните от мен номера с информацията какво се
е случило на 28 април 2017 г., сега ни изпращат писмо с вх. № ЦИК07-38-14 от 2 май 2017 г. от Постоянното представителство на
Република България към Европейския съюз в Брюксел, като ни
предоставят информация отново за проведеното на 28 април 2017 г.
на Работна група „Общи въпроси“ и ни молят да изразим становище
за заседанието на 12 май 2017 г. на Работна група „Общи въпроси“
по три въпроса: първо, реформата на Акта за избиране на членове на
Европейския парламент, в частност позицията ни по чл. 9а.
Колеги, аз се запознах. Ние сме изразявали такава позиция
съгласно писмо от 8 декември 2016 г. и лично предлагам да
поддържаме позицията си, която е изразена към настоящия момент.
По втория въпрос за задължителния регистър за прозрачност
ние с протоколно решение приехме, че не е в рамките на нашата
компетентност и няма да изразяваме становище. Но ще моля да
отложим за обсъждане на следващото заседание третия въпрос:
решения на Съвета за определяне състава на Европейския
парламент, където бихме могли евентуално – не съм се запознала с
материалите, които ви докладвах преди малко, и вероятно в работна
група ще стане въпрос да изразим становище, ако Централната
избирателна комисия приеме.
Предлагам сега за сведение и запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожо
Ганчева, като напълно ви подкрепям по въпроси 1, 2 и 3, мисля, че
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работно можем да обсъдим или следващия вторник, или следващата
сряда този въпрос, както организационно подредим нещата и е найдобре за нас.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам да бъде следващата
сряда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, с оглед на
факта, че този път имаме достатъчно време, за да можем да
реагираме.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, само припомням една
покана за материали за конференция по електронно гласуване, която
ви докладвах на 31 март 2017 г. и беше изпратена по електронната
поща. За сведение и мисля, че с това приключих.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Ганчева.
Следващ докладчик е госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, за сведение, вх. № ЦИК-07-26/14 и
вх. № ЦИК-07-26-15 – допълнителна информация относно 14.
Международен симпозиум, която информация ще бъде предадена на
госпожа Жекова, както и на колегите-участници. За сведение.
С вх. № ЦИК-09-84 – докладна от Красимира Манолова
относно приемане на отчета за извършената дейност на Станимира
Цонкова Димитрова – Цанева. Както може би знаете, на 30 април
2017 г. приключи срокът на гражданския договор на госпожа
Цонкова, така че моля да приемем отчета й за свършената работа.
Публикуван е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали за
днешното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
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Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
ТАНЯ ЦАНЕВА: С вх. № НС-04-01-167 за сведение
докладвам Паметна бележка от госпожа Костова – дипломатически
служител в Дирекция „Права на човека“ в Министерството на
външните работи, относно проведена на 3 април т.г. среща с
ръководителя на ОССЕ, която паметна бележка ви докладвам за
информация. В нея е казано, че високо оценяват сътрудничеството и
като специално открои ЦИК, до чиито заседания членовете на
мисията са имали постоянен и неограничен достъп.
За сведение.
И с вх. № НС-24-316/1 от 2 май 2017 г., както казах е
въпросното писмено запитване, което е по електронната поща.
Запитването е от „24 часа нюз“ ООД. Много е кратко, затова ще си
позволя да ви го зачета:
„Уважаеми членове на ЦИК, на 6 април 2017 г. внесохме
молба със съответния входящ номер и нов протокол между
политическа партия „Воля“ и „24 часа нюз“ ООД, за изпълнени
ангажименти по договор за политическа реклама. Предишният
протокол поради недоглеждане на техническия секретар беше
непълен и не бяха коректно приложени всички публикации, за което
съжаляваме. Затова и се наложи внасяне на молба и актуализиран
протокол, които досега не са разгледани. С настоящото запитване
молим ЦИК да разгледа молбата ни от 6 април 2017 г.“
Това е вече може би трето мое докладване. Отказахме им,
молбата им беше за сведение. Пратили сме писмо за протоколното
ни решение за отказа, но те отново изпращат това запитване, което
по мое мнение трябва да оставим за сведение, но вие кажете, ако
имате други мнения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, припомням, че ние поискахме от тях
писмено да ни запитат и това е в отговор на нашето искане.
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Предложението на докладчика е за сведение. Имаме ли други
становища? – Нямаме.
Остава за сведение.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик господин
Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви писмо от господин
Баки Хюсеинов, който е докладчик по преписка № 301/2016 г. на
Комисията за защита от дискриминация, което писмо е постъпило в
ЦИК с вх. № МИ-23-1 от 3 май 2017 г. С това писмо Комисията за
защита от дискриминация иска от Централната избирателна комисия
в 7-дневен срок от получаването му, да предоставим информация за
адресната регистрация на Коалиция „Кюстендил“ с оглед образувано
производство в Комисията за защита от дискриминация.
Аз направих справка относно наличието на такава
регистрирана коалиция. Отбелязвам, колеги, че в писмото не е
посочено за кои избори всъщност е регистрацията на тази коалиция,
но поне за национални избори, които имаме, ние коалиция на
национално ниво, регистрирана в Централната избирателна комисия
с такова наименование, нямаме. От което направих извода, че може
би става дума за местна коалиция.
Местна коалиция с наименование „Кюстендил“ има
регистрирана за местните избори през 2015 г. в общинската
избирателна комисия – Кюстендил. Там има между другото и друга
местна коалиция „За Кюстендил“, но предполагам, че коректно е
изписано наименованието на тази коалиция.
В писмото не е посочено за кои избори става дума. Не е
посочено, че става дума за местна коалиция. Те с писмото искат
адреса на коалицията, за да могат да си движат преписката. Ако
става дума за местна коалиция, не знам доколко коректно е ние въз
основа на публичния регистър на ОИК – Кюстендил, в който успях
да вляза и видях какъв е посоченият адрес на тази местна коалиция,
бихме могли да отговорим. Но не съм убеден, колеги, че по този
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начин ние трябва да ползваме тази информация като официална с
оглед образуваното производство пред Комисията за защита от
дискриминация.
Или би следвало да изпратим едно писмо на Комисията за
защита от дискриминация, в което писмо да им кажем, че те
всъщност трябва да отправят към ОИК – Кюстендил, ако мислят, че
става дума за местни избори – 2015 г., и ако става дума за местна
коалиция „Кюстендил“, защото при нас няма регистрирана такава
коалиция, и тогава общинската избирателна комисия – Кюстендил
въз основа на своите регистри, които са създали при тях и въз основа
на регистрацията и документите, приложени към решението за
регистрация, в което също видях, че няма посочен адрес на
коалицията между другото – иначе бихме могли да се позовем, да
отговорят на Комисията за защита от дискриминация.
Другият вариант е ние да поискаме направо от ОИК –
Кюстендил, но тъй като става дума за преписка между органи,
мисля, че е по-коректно ние да изпратим едно писмо и все пак да им
дадем указания да прецизират наименованието на коалицията, да
прецизират за кои избори искат информация и да си отправят, ако
става дума за местните избори, искането пред общинската
избирателна комисия – Кюстендил.
Това е моето предложение. Ако има други предложения,
можем да ги обсъдим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Цачев.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Моля господин Цачев да прецизира.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, предвид неяснотата дали става
дума за местна коалиция или коалиция, регистрирана в ЦИК на
национално ниво за избори и непосочването за кои избори става
дума, предлагам да изпратим писмо на Комисията за защита от
дискриминация, че при нас няма такава коалиция, регистрирана на
национално ниво за избори, да им посочим, че такава коалиция с
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това наименование има регистрирана, но като местна коалиция за
изборите през 2015 г. – местните избори, и ако имат предвид тази
коалиция, тогава би следвало информацията за адреса на коалицията
да я поискат от общинската избирателна комисия, тъй като при нас
такава информация не се съдържа. Разбира се, можем да им
посочим, че има публичен регистър на общинската избирателна
комисия и ако те преценят, че този адрес биха могли да го ползват и
става дума за тази коалиция от местните избори, тогава да не
изпращат писмо до общинската избирателна комисия, а да ползват
адреса за осъществяване на кореспонденцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги? – Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Съгласен съм с докладчика. Доколкото
той в последния абзац предложи два алтернативни варианта, от
които трябва да изберем единия, аз предлагам втория вариант.
Всичко което каза, както го каза, с последен абзац второто – че ако
това е коалицията, данни за адреса могат да намерят в публичния
регистър, който е на страницата на ОИК – Кюстендил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Ивков – това е в подкрепа.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения от господин
Цачев отговор.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към следващата точка:
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5. Доклади по писма до районни управления на МВР и
прокуратури.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Доклада за прокуратурите ще ви спестя,
не е днес моментът отново. Обаче да изпратим двете писма до МВР,
които са в моята папка.
С вх. № на ЦИК ПВР-04-02-57 от 26.04.2017 г. е постъпило
едното и виждате, че е до СДВР – Пето районно управление.
Виждате го на екраните си. И другото, ако няма нищо по това, е с
вх. № ПВР-04-02-58 от 26.04.2017 г. до Пето районно управление.
Може би тези да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване тези две писма.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Продължете със следващото писмо.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Не съм подготвил писмено отговора по
вх. № НР-04-02-27. Спешно ни молят заради кратките срокове, да
допуснем за нуждите на съдебно-техническа експертиза от Осмо
районно управление главен разследващ полицай Атанасов. Единият
вариант е да гласуваме и да подготвя стандартния отговор, че може
всеки ден от 10 до 17 ч. да се запознае след предварително
уведомяване.
Другият вариант е да ме упълномощите по телефона да му
кажа това нещо. Аз предлагам втория вариант. Да не изпращаме
писмо, а аз ще се свържа с него и ще му разясня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, гласуваме.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, последен докладчик за днес е господин Пенев –
заповядайте.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, аз също ще отложа докладите
по постановления на прокуратури за следващо заседание – искам
още по-оперативно да приключим.
Само ще ви докладвам писмо с вх. № НР-04-02-23 от 29 март
2017 г. на Първо районно управление, с което се изисква определена
информация във връзка със злоупотреба с лични данни при
регистрацията на Инициативен комитет, представляван от Николай
Иванов Драганов. Предлагам да изпратим писмо с отговор, който
предоставя изискваната информация.
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-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия. Свиквам следващото заседание
утре, петък, 5 май 2017 г., н 10,30 ч.
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Закривам заседанието.
(Закрито в 12,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
За СЕКРЕТАР:
Румен Цачев

Стенограф:
Цвета Минева

