ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 531
На 9 май 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклад относно втория тур на частични местни избори.
Докладва: Румяна Сидерова,
Емануил Христов
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват:
Метин
Сюлейман,
Владимир Пенев,
Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Емануил Христов
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладва: Метин Сюлейман
3а. Уведомяване за местен референдум
Докладва: Катя Иванова
3б. Проект за решение относно възнаграждения на ОИК и
СИК при произвеждане на местен референдум.
Докладва: Катя Иванова
3в. Хронограма – ЧМИ на 02.07.2017 г.
Докладва: Румяна Сидерова
4. Доклади по писма.
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Докладват: Севинч Солакова, Румяна
Сидерова, Катя Иванова, Цветозар Томов,
Йорданка Ганчева, Мария Мусорлиева
5. Разни.
Докладва: Мария Мусорлиева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Камелия Нейкова,
Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова.
ОТСЪСТВАХА: Росица Матева, Таня Цанева.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, уважаеми
колеги! В залата присъстват 15 членове на Централната избирателна
комисия. Налице е необходимият кворум.
Откривам заседанието на комисията на 9 май 2017 г.
Колеги, преди да започнем заседанието, бих искала да се
поздравим по случай Деня на Европа, деня, в който старият
континент извоюва своята свобода и демокрация. Да се поклоним
пред загиналите герои, в това число и десетките хиляди български
войници и офицери, които се сражаваха храбро в последната фаза на
Втората световна война.
Честит празник, колеги!
На този хубав ден да поздравим и госпожа Ганчева по случай
рождения й ден, да й пожелаем много здраве, много щастие, много
професионални успехи и всичко, което си пожелае.
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Честит рожден ден!
Колеги, предлагам ви следния скромен проект за дневен ред:
1. Доклад относно втория тур на частичните местни избори.
Докладчици са госпожа Румяна Сидерова, като дежурен, и
господин Емануил Христов
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладчици са господин Метин Сюлейман, господин
Владимир Пенев.
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладчик е господин Метин Сюлейман.
4. Доклади по писма
Докладчици са госпожа Севинч Солакова, госпожа Катя
Иванова, господин Цветозар Томов, госпожа Румяна Сидерова и
госпожа Йорданка Ганчева.
5. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения дневен ред? Най-бърз беше господин Ивков.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Госпожо председател, моля да ме
включите в т. 2 от проекта за дневен ред, ако обичате, с доклади за
отваряне на две помещения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах Ви,
господин Ивков.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Госпожо председател, моля Ви да
включите нова точка в дневния ред – „Уведомяване за произвеждане
на местен референдум в с. Марчево, община Гърмен, област
Благоевград“, както и с още една точка – „Проект за решение
относно възнаграждения на членове на ОИК и СИК при
произвеждането на местния референдум в Трън на 11 юни 2017 г.“.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще бъдат
две нови точки – точки 3а и 3б.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател, моля да бъда
включена в точка втора относно запечатани помещения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви,
госпожо Грозева.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаема госпожо председател,
първо, моля да ме включите с една докладна записка, където
прецените.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре, включвам
Ви в т. 4 „Доклади по писма“, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Освен това да ме включите с
работни задачи във връзка с конференцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Нека това да
бъде в т. 5 „Разни“, госпожо Мусорлиева, която да бъде посветена на
конференцията.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Освен това да предвидите
гласуване от страна на комисията да бъдем делегирани ние с Вас – аз
като избрана в Изпълнителното бюро, Вие като председател на
Комисията – за работната среща на Изпълнителното бюро.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Нека това също
да бъде в тази точка 5 „Разни“.
Следваща беше госпожа Сидерова. Заповядайте, госпожо
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Госпожо председател, моля да ме
включите с хронограма за частичните избори на 2 юли 2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще бъде
т. 3в, госпожо Сидерова.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Госпожо председател, моля да ме
включите в точка втора „Отваряне на запечатани помещения“.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах Ви,
господин Христов.
Има ли други предложения? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова); против – няма.
Дневният ред се приема.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Доклад относно втория тур на частичните местни
избори.
Госпожо Сидерова, заповядайте за няколко думи като
дежурен.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, вторият тур на
частичните избори, които се произведоха в община Димов за кмет на
кметство Гара Орешец и община Разград за кмет на кметство
Гецово, преминаха нормално, при спокойна обстановка. Както
казаха колегите от Разград, сега, предавайки, дори във вяла
обстановка, но при много добра избирателна активност и в двете
населени места – в Гецово е 55,77 процента, в Димово е 71 процента.
Изборите са протекли без никакви произшествия. Комисиите
редовно, по график съобщаваха избирателната активност. От Разград
вече предадоха книжата, а от Гара Орешец книжата ще дойдат към
13,00 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Много
благодаря, госпожо Сидерова.
Заповядайте, господин Христов.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Като допълнение към доклада, който
направи госпожа Сидерова, искам да кажа, че „Информационно
обслужване“ АД има готовност да качат данните от втория тур.
Затова предлагам да гласуваме с протоколно решение да
бъдат качени данните и от втория тур.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Христов.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Първи докладчик е господин Сюлейман. Заповядайте,
господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. № ПВР-06-120 от 28.04.2017 г. Това е писмо от кмета на
община Смолян, което е изпратено в Централната избирателна
комисия в изпълнение на неговото задължение съгласно т. 29 и 30 от
наше Решение № 3796-ПВР/НР от 18.10.2016 г., с което ни
уведомява, че са отворили запечатаното помещение, в което се
съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори
за президент и вицепрезидент на Републиката на 6 и на 13 ноември,
с цел в помещението да бъдат прибрани избирателните списъци след
приключилата проверка съгласно т. 24 от същото решение.
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Към писмото е приложена заповедта на кмета, с която е
назначена комисията по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс, както и
констативен протокол от 27.04.2017 г. за отваряне на помещението.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Сюлейман.
Следващ докладчик по тази точка е господин Пенев.
Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, имам два доклада по тази
точка. Проектите за решения и по двата доклада са в папка с моите
инициали от 05.05.2017 г., петък.
Първият ми доклад е във връзка с постъпило в Централната
избирателна комисия с вх. № НС-14-29 от 03.05.2017 г. искане от
кмета на община Ловеч за отваряне на запечатано помещение № 14 в
учрежденския архив на община Ловеч, в което се съхраняват
изборни книжа и материали от произведените избори за народни
представители на 5 октомври 2014 г. и предаването на тези книжа,
които следва да се съхраняват в отдел „Държавен архив“ – Ловеч,
съответно унищожаването на неценните документи.
Изготвен е проект, както казах, който е публикуван.
Предлагам да разрешим отварянето на запечатаното
помещение № 14 с посочената цел, достъпът до запечатаното
помещение, в което се съхраняват книжата и материалите, да се
осъществи по реда на т. 20 от Решение № 4387-НС от 02.03.2017 г.
на ЦИК от съответна комисия от длъжностни лица, определени от
кмета на общината. За извършените действия да се съставят
съответните протоколи по т. 21 от същото решение. Копие от
заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица и от
съставените протоколи да се изпратят на ЦИК. След подаването на
книжата в отдел „Държавен архив“ и унищожаване на останалите
книжа да се изпрати необходимата информация, съдържаща
основанието и реда за отваряне, резултата от експертизата на
експертната комисия относно ценността на документите и
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предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването
им.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Пенев.
Колеги, имате ли коментари по така предложения проект на
решение? Не виждам.
Подлагам на гласуване проекта на решение.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 4752-НС.
Заповядайте, господин Пенев, за следващия Ви доклад.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, следващият ми доклад е по
писмо, постъпило от кмета на община Севлиево с вх. № ПВР-14-106
от 02.05.2017 г. С него се иска разрешаване на достъп до запечатано
помещение, представляващо стая – архив, находящо се в приземния
етаж на административната сграда на община Севлиево, площад
„Свобода“ № 1, в което се съхраняват изборните книжа и материали
от произведените избори за президент и вицепрезидент на
Република България през 2011 г., с цел унищожаването и
предаването им в отдел „Държавен архив“.
Предлагам ви да вземем решение, с което да разрешим
отварянето на запечатаното помещение с посочената цел. Достъпът
да се осъществи по реда на т. 28 от Решение № 3796-ПВР/НР от
18.10.2016 г. на ЦИК от съответната комисия. За извършените
действия да се съставят съответните протоколи по т. 29 от
посоченото решение. След предаване на книжата съответната
информация да се изпрати на ЦИК.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Пенев.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване този проект на решение.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 4753-ПВР.
Продължаваме със следващ докладчик – господин Ивков.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали има три уърдовски файла за две преписки. Започвам
с първата – Брезово.
Това е искане за отваряне на запечатано помещение с вх.
№ на ЦИК ПВР-14-107 от 02.05.2017 г. от кмета на община Брезово
господин Радньо Манолов. Виждате за кои помещения става дума.
Не е уточнил в искането от кои точно избори са книжата, пише:
„изборни книжа и материали от произведени избори“. Реших, че
няма смисъл да уточняваме, а да дадем разрешение, като книжата и
материалите от произведените избори за президент и вицепрезидент,
които със сигурност трябва да се намират там, да отидат за архив
след оценка и т.н.
Така че решението е стандартно. Моля да го видите и ако
има забележки, да ги кажете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли
коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
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Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 4754-ПВР.
Моля продължете, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващото решение ви моля да го
погледнете. Дал съм го в два варианта. Това е искане за отваряне на
запечатани помещения – две на брой – на четвърти и на пети етаж,
като после в едното, което е на петия етаж, ще се съберат останалите
документи. Това е в Садово, област Пловдив.
В два варианта е, защото нашата практика за тези, които са
от 2009 г. за архивиране, е да казваме, че не е необходимо отделно
разрешение. Само в този абзац е разликата, никъде другаде – че не
се иска отделно разрешение, тъй като имаме стандартен текст.
Едното е с него, другото е без него. Аз считам, че трябва да бъде без
него, когато, така или иначе, разрешаваме да се отворят
помещенията и всички книжа и материали да отидат за архив.
Можем да ги делим, можем и да не ги делим.
Който текст предпочетете.
Каква е разликата между първи и втори вариант – абзаца на
стр. 2, третият абзац: „Относно искането за достъп до помещението,
в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за
народни представители през 2009 г.…“ и т.н., „не е необходимо
нарочно разрешение на ЦИК“, поради което искането в тази част
следва да бъде оставено без разглеждане. Разрешаваме относно
останалите.
Но доколкото за мен това е само мотив за искането и при
положение, че така или иначе, ние разрешаваме заради другите, е
излишен този текст.
Когато е само за 2009 г., ще съществува. Но тук предлагам
другия вариант – по-късия.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване предложения проект на решение без
индекс 1.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 4755.
Заповядайте, господин Ивков, за следващия Ви доклад.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам писмо с вх. № ПВР-06-129 от
05.05.2017 г. То е за сведение и е от община Съединение. В
изпълнение на т. 30 от наше Решение № 3796-ПВР/НР ни изпращат
заповед № еди-кой си на кмета на общината и протокол, подписан от
членовете на комисията, която е отворила и после затворила
помещението, където се съхраняват изборни материали.
Има ги приложенията за сведение на Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Ивков.
Следващ докладчик е госпожа Грозева. Заповядайте, госпожо
Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател!
Колеги, докладвам ви вх. № МИ-06-258 от 04.05.2017 г. Това е
писмо, подписано от кмета на община Царево, с което той ни
изпраща копие от своя заповед за назначаване на комисията по
чл. 445, ал. 7 от Изборния кодекс, както и протокол за отваряне на
помещението за прибиране на изборните книжа и материали от
частичните избори, проведени на 30.04.2017 г. в община Царево, на
които са избрали кмет на първи тур.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Грозева.
Следващ докладчик е господин Христов. Заповядайте,
господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Колеги, докладвам ви, че от община Главиница, Силистренска
област, кметът ни е изпратил всички изисквани от нас документи
съгласно наше Решение № 3796-ПВР/НР относно отваряне на
помещението, в което се съхраняват книжата и материалите за
последните избори за президент и вицепрезидент и за националния
референдум, за да бъдат прибрани там списъците след извършената
проверка от ГД „ГРАО“.
Приложени са протоколите, заповедите на кмета и т.н., като
фактически последният протокол е от месец април – 19 април – чак
тогава са ги прибрали. Това може би са последните, мисля, че
всички други минаха.
Това го предлагам за сведение.
Също така от община Лясковец са ни изпратили
необходимите изисквани от нас заповед на кмета на общината и
съответно протокол във връзка с произведения частичен избор на
30.04.2017 г. в с. Козаревец, за да бъдат прибрани книжата и
материалите в помещенията, в които се съхраняват книжата и
материалите от изборите за президент и вицепрезидент и от
националния референдум.
Също го докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Христов.
Колеги, с това изчерпахме точка втора от дневния ред.
Преминаваме към точка трета от дневния ред:
3. Доклади относно искания за изплащане
възнаграждения на ОИК.

на
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Докладчик тук е господин Сюлейман. Заповядайте, господин
Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги, с
вх. № МИ-27-77 от 02.05.2017 г. в Централната избирателна комисия
е постъпило искане от Общинска избирателна комисия в Сливен за
изплащане на възнаграждения на членовете на ОИК – Сливен, за
проведено заседание и проведени дежурства.
Заседанието е проведено на 24 април 2017 г., като
основанието за провеждането на заседанието е раздел I, т. 2.1, буква
„в“ от Решение № 2901-МИ от 05.11.2015 г. На това заседание е
разгледано заявление на общински съветник от листата на БСП лява
България, с което той заявява желанието си да бъдат прекратени
пълномощията му като общински съветник на основание чл. 30,
ал. 4, т. 4 от ЗМСМА поради избирането му за народен представител
и обявяване за избран за общински съветник от листата на БСП
следващия в листата на БСП.
На същото това заседание са прекратени пълномощията му и
е обявен следващият от листата на БСП за избран.
Дежурствата са две, съответно на 21 април и на 27 април,
като основанията за това са наше Решение № 2901, т. 12, буква „а“,
като на това дежурство двамата членове на ОИК, съответно
председателят и секретарят, са подготвили материалите за
заседанието на 24 април 2017 г. Основанието за проведеното
дежурство на 27 април е т. 12, буква „е“ и т. 12, буква „з“ от същото
Решение № 2901, като на това дежурство са изготвени и разпечатани
удостоверения на новообявения за избран общински съветник,
изготвено е писмо до председателя на Общинския съвет – Сливен, с
приложен препис на решението на ОИК, както и са връчени
удостоверенията на новоизбрания общински съветник.
Също така на това дежурство са изготвени и окомплектовани
настоящите искания, които докладвам.
На проведеното заседание на 24 април 2017 г. са присъствали
12 членове на Общинската избирателна комисия, в това число
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председател, двама заместник-председатели, секретар и осем члена.
Както казах, дежурствата са дадени – и двете, съответно и на 21, и на
27 април – от председателя и секретаря на комисията.
Към това искане има приложен контролен лист за
предварителен контрол, както и счетоводна справка за размера на
исканите възнаграждения, с оглед на което предлагам да одобрим
изплащането на възнагражденията на членовете на ОИК – Сливен, за
проведеното заседание на 24 април и проведените дежурства
съответно на 21 и на 27 април 2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Сюлейман.
Колеги? Има ли коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване одобряване на тези възнаграждения.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия
Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов); против –
няма.
Предложението се приема.
Благодаря.
Колеги, изчерпахме и тази точка от дневния ред.
Преминаваме към нова точка – точка 3а – от дневния ред:
3а. Уведомяване за местен референдум.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа
в папка с моите инициали от днешно заседание ви докладвам писмо
с вх. № МР-06.13 от 09.05.2017 г. Със същото писмо областният
управител на административен център Благоевград ни уведомява за
свои заповеди съответно с номера ОААК-155 от 03.05.2017 г. и
заповед ОААК-157 от 05.05.2017 г., с които е насрочил
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произвеждане на местен референдум в с. Марчево, община Гърмен,
област Благоевград, на 18.06.2017 г. по следния въпрос:
„Съгласни ли сте Общинският съвет – Гърмен, и общинска
администрация Гърмен да разрешат изработване, приемане и
прилагане на подробен устройствен план, план за регулация и
застрояване с предназначение за жилищно строителство на
поземлените имоти, находящи се в масиви № 46 и № 47, местност
„Пъдарката“ съгласно картата на възстановената собственост на
землището на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград?“
Писмото ни е изпратено за сведение и за вземане на решения,
които са от компетентността на Централната избирателна комисия.
Колеги, уведомявам ви, че това е първият местен
референдум, който идва при нас, в тази комисия, който е насрочен
от областния управител.
Хронологията е следната. Инициативен комитет е предложил
произвеждането на местен референдум с посочения въпрос.
Общинският съвет в Гърмен е отказал да вземе решение за
произвеждане на местен референдум. Това решение е било
обжалвано пред Административен съд – Благоевград, и с Решение
№ 143 от 2017 г. по адм. дело № 512 Административният съд –
Благоевград, е обявил решението на Общинския съвет за нищожно и
е върнал преписката за ново произнасяне от Общинския съвет.
В законоустановените срокове по чл. 30 от Закона за прякото
участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление Общинският съвет не се е произнесъл с решение,
поради което Инициативният комитет се е възползвал от
възможността, която има по чл. 32, ал. 3, и е сезирал областния
управител със съответното искане областният управител да насрочи
произвеждането на местен референдум.
След като цялата преписка е била изискана от Общинския
съвет и след като към преписката е приложено и писмо от Главна
дирекция „ГРАО“ към Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, при извършването на тази проверка се е
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установило, че подписката е от повече от 1/20 от гражданите с
избирателни права, областният управител е преценил, че са налице
предпоставките и със своите заповеди, които ви цитирах, е насрочил
местния референдум за 18.06.2017 г.
Аз имам още едно предложение. Самата преписка ви я
докладвам за сведение. Ако прецени Централната избирателна
комисия, да изпратим писма до Общинския съвет и до кмета на
община Гърмен, както и до Общинска избирателна комисия, с което
да ги уведомим за наше Решение № 4726-МР от 02.05.2017 г.
относно приетите от Централната избирателна комисия методически
указания за произвеждане на местен референдум, доколкото
предстои Общинският съвет да вземе решение, с което да утвърди и
образци на книжа за произвеждане на местния референдум.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Към днешна
дата остава за сведение.
Колеги, преминаваме към нова точка – точка 3б – от дневния
ред:
3б. Проект за решение относно възнаграждения на ОИК и
СИК при произвеждане на местен референдум.
Отново докладчик е госпожа Иванова. Заповядайте, госпожо
Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа
в папка с моите инициали е качено писмо с вх. № МР-06-12 от
05.05.2017 г. от кмета на община Трън, който ни казва, че с Решение
№ 64 от заседанието, проведено на 20 април 2017 г., Общинският
съвет – Трън, е решил да произведе местен референдум на 11 юни
2017 г.
В тази връзка той ни моли да го уведомим за решение
относно възнагражденията на СИК и ОИК – Трън.
Както ви е известно, Централната избирателна комисия по
повод предишния референдум, насрочен в община Трън, който беше
отменен впоследствие частично от съда, както и от самия Общински
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съвет – Трън, ние бяхме взели Решение № 4366-МР от 28.02.2017 г.,
с което бяха определени възнаграждения на членовете на ОИК и
СИК за произвеждане на местния референдум на 26 март 2017 г. В
това решение обаче беше допусната една техническа грешка, като
беше определено и възнаграждение за заместник-председатели на
секционните избирателни комисии, каквато длъжност няма при
произвеждането на местен референдум в секционните избирателни
комисии.
И тъй като това решение, което ви посочих като номер, е
взето във връзка с референдума, насрочен за 26 март 2017 г., тоест,
не е принципно решение във връзка с произвеждането на местни
референдуми, аз съм подготвила един проект на решение, който е
качен под № 4733 в папка с моите инициали и вече във връзка с
възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за референдума на 11
юни 2017 г. Възнагражденията са същите, тъй като е същата и плансметката, одобрена от Общинския съвет във връзка с
произвеждането на местния референдум на 11 юни, като от
решението е премахната длъжността заместник-председател на
секционните избирателни комисии.
Моля да го погледнете и да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, има ли коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Камелия
Нейкова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 4756-МР.
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По хронология в дневния ни ред идва хронограмата за
предстоящите частични местни избори. Но, колеги, аз бих ви
предложила, ако не възразявате, да изчерпим и точката „Доклади по
писма“ и тогава да се отидем на хронограмата. Благодаря ви.
Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
1. Доклади по писма.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви една
преписка, която получихме от отдел „Обща канцелария“ за
изпратена кореспонденция от Централната избирателна комисия. Тя
беше предоставена и на администрацията. Описът, който е изготвен
от отдела в администрацията на Народното събрание, е подписан
след направена справка за коректност от страна на администрацията
на ЦИК от деловодителите и от госпожа Манолова.
Това е вх. № НС-02-43 от 30.03.2017 г. Фактурата, която е
представена, е на сума 258,45 лв. за периода 27 февруари до 29 март
2017 г. Да се преведе по сметката, която е посочена в писмото така,
както е от месец декември практиката в Централната избирателна
комисия.
Предлагам да одобрим разхода и да възложим извършването
на необходимите действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Колеги, моля, гласувайте.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Камелия
Нейкова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова); против
– няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете с докладите си, госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, следващото писмо е с вх.
№ ЦИК-03-6 от 03.05.2017 г. Това е писмо от главния секретар на
Министерския съвет във връзка с наше писмо, с което поискахме по
повод извършена инвентаризация в Централната избирателна
комисия и липса на информация за гаранция, която е по сметката на
Централната избирателна комисия от 2013 г. в размер на 350 лв. – на
коя фирма да бъде преведена.
Получаваме писмо, от което става ясно, че тази гаранция
следва да се възстанови на „Публитикс медия“ ЕООД. Гаранцията е
постъпила във връзка с произвеждането на избори за народни
представители на 12 май 2013 г.
Предлагам да възложим на счетоводството и да
упълномощим председателя за необходимите действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам една покана за
семинар. Тя е публикувана сигурно в папка „Покани“ с вх. № ЦИК00-438 от 05.05.2017 г.
Докладвам само за сведение писмо с вх. № ЧМИ-06-32 от
04.05.2017 г. и ЧМИ – 15-43 от 04.05.2017 г. във връзка с
произвеждането на втори тур на частичните избори в община
Димово и в община Разград със съответните кметства.
Докладвам го за сведение.
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Колеги, докладвам ви вх. № МИ-03-2 от 05.05.2017 г. От
администрацията на Министерския съвет – главния секретар – ни
изпращат един класьор със справки, заедно с одобрени с протоколни
решения справки за възнаграждения на членове на ОИК за заседания
и дежурства за периода от 2013 г. до 2016 г., за които към
31.12.2016 г. и към настоящия момент не са постъпили искания за
изплащането им.
Папката съдържа всички документи, които са създадени в
съответното звено в администрацията на Министерския съвет.
Уведомяват ни, че във връзка с новия ред след 01.05.2016 г. от
страна на Министерския съвет чрез областните администрации е
преустановено
приемането
на
искания
от
общинските
администрации за осигуряване на средства по бюджетите на
общините. Тъй като бюджетът на Централната избирателна комисия
е намален с 400 000 лв., не е налице възможност за осигуряване на
средства за изплащане на възнаграждения, дори и да постъпят.
Докладвам за сведение на ЦИК. Предлагам да възложим на
счетоводството също да направят проверка между тях дали няма
такива, които са постъпили в Централната избирателна комисия, да
са изплатени, а в случай, в който ще постъпи такова искане,
Централната избирателна комисия на ново основание ще може да
прецени както законосъобразността, така и целесъобразността от
изплащането на тези възнаграждения.
Колеги, предлагам за сведение на ЦИК и възлагане на
администрацията на ЦИК за извършване на съответната проверка и
при необходимост – представяне на доклад с предложения.
Уважаеми колеги, докладвам ви и една преписка, която съм
забавила малко, с вх. № ЦИК-09-75 от 20.04.2017 г. Това е докладна
записка от госпожа Манолова относно осигуряване на предпазни
средства за работа с видеодисплеи. В тази докладна, позовавайки се
на Наредба № 7 от 2005 г. за минималните изисквания за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при
работа с видеодисплеи и посочването на минималните изисквания
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при работа с тях, се прави предложение до Централната избирателна
комисия за 2017 г. по бюджета на Централната избирателна комисия
да бъдат извършени разходи за закупуване на такива предпазни
средства.
В докладната записка е дадена информация и за
новопостъпили служители, които все още не са снабдени с такива
предпазни средства. Разбира се, всички, и членовете на Централната
избирателна комисия, и служителите от администрацията, които
имат право на такива предпазни средства, могат да ги закупят. Като
разходооправдателни документи да се представи рецепта и фактура
с касов бон, в които да е записано „Очила за работа с видеодисплеи“.
Предлагам да одобрим направеното предложение и
съответните разходи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря Ви, госпожо Солакова.
Следващ докладчик е господин Томов. Заповядайте,
господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.
Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от
дата 05.05.2017 г., а не на днешна дата, е качено едно писмо, което
искам да ви докладвам. То е с наш № НС-18-61-П. Писмото
представлява покана от Асоциация „Прозрачност без граници“, с
която сме поканени всички членове на Централната избирателна
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комисия да участваме в организираната от нея дискусия на тема
„Избори – 2017 г. – почтеност в политиката и ефективно
противодействия на корупцията в управлението“, която ще се състои
на 18 май 2017 г., четвъртък, от 11,00 ч. в пресклуба на БТА в
сградата на БТА на бул. „Цариградско шосе“ № 49.
На тази дискусия всъщност има две неща, които предвиждат
да се случат – да се представи пред участниците докладът на
Асоциация „Прозрачност без граници“ от проведения мониторинг на
парламентарните избори 2017 г. и да се проведе след това дискусия
на тема „Как да гарантираме почтеността и демократичните
стандарти в изборния процес“.
Докладвам това писмо за сведение, за да могат
интересуващите се колеги да заявят своето участие. Между другото,
в писмото не е посочена специална процедура на заявяване на
участие. Очевидно може и направо да се отиде там.
Това е, което имам да кажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Томов.
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Сидерова.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. № ПВР-06-128. От Столична община, район „Слатина“
кметът ни е изпратил в изпълнение на наше Решение № 4137 всички
материали, свързани с отварянето на помещението, в което се
съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински
съветници и кметове и за президент и вицепрезидент, произведени
на 23 и 30 октомври 2011 г. – заповедта за отварянето, определянето
на комисията, както и всички актове за унищожаване на
материалите, които не подлежат на архивиране и протокола за
предаването на книжата, които подлежат на архивиране.
Докладвам ви го за сведение.
Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали днес беше
пренесен въпросникът, на който трябваше да отговори и госпожа
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Таня Цанева, и аз се ангажирах да подпомогна. Предлагам ви да
отговорим по следния начин. Въпросите са качени с писмо с вх.
№ ЦИК-07-37.1.
На първия въпрос, който касае правото за регистриране в
ЦИК на избирателите, по-скоро касае избирателното право,
предлагам да отговорим, че ние нямаме отделен регистър на
избирателите, доколкото правото на глас в отделните видове избори
освен с налична гражданска дееспособност, липса на законови
пречки за упражняването, касае и наличие на уседналост, която е
различна за различните видове избори, като за европейските избори
касае уседналост на територията на Европейския съюз, за местните
избори касае наличие на два адреса на територията на Република
България и уседналост в общината. За всеки отделен избор органите,
които създават списъците, са местните администрации, но на основа
Национална база данни „Население“ в Главна дирекция ГРАО при
Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Може би само трябва да добавя, че имаме пряк достъп към
всеки избор. Списъците се създават ад хок, обявяват се
предварително, могат да бъдат допълвани и променяни по определен
ред в закона. Дала съм го малко по-подробно, защото колеги питат с
оглед промени в тяхното законодателство.
Гласоподаватели - е вторият въпрос – идентифициране на
гласоподавателя. Написала съм, че гласоподавателят в Република
България се идентифицира по име – собствено, бащино и фамилно,
ЕГН и адрес, а документа, с който се легитимира, при комисиите на
територията на страната е лична карта или зелен паспорт за
гражданите, родени до 31.12.1931 г., а извън страната – лична карта,
задграничен паспорт или военна карта за военнослужещите.
Не знам дали пропуснах нещо, мисля, че не.
Избирателния списък – тип! Полуотворен с оглед на това, че
може и в изборния ден да се дописва. Но тук не обяснявам, само
отговарям, че е полуотворен.
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Начин на гласуване: класически, с хартиени бюлетини като
първи вариант за всички избирателни секции и машинно гласуване в
секции, определени с решение на ЦИК, което е електронно машинно
гласуване, но информацията се отваря в избирателната секция и се
записва на технически носител, разпечатва се, приобщава се към
общия протокол на СИК, а техническият носител заедно с протокола
се предава съответно в РИК или в ОИК в зависимост от……
Преброяването на бюлетините. Извършва се на територия на
избирателната секция, като се изготвя протокол с изборните
резултати, който се предава в съответната избирателна комисия –
РИК или ОИК – която пък изготвя обобщения протокол за
резултатите на територията на изборния район.
Праг – е шестият въпрос. Прагът при избори за народни
представители е 4 процента, при избори за Европейски парламент е
избирателната квота и за президент и вицепрезидент – нямаме праг.
Ще го отбележа допълнително. Кандидатът трябва да получи повече
от половината от гласовете. Но това не е праг. Това е избор. Ще го
напиша, без подробно да разписвам двата тура. При изборите за
общински съветници и кметове няма прагове – съм написала, което е
така.
Формула за преобразуване на гласовете в мандатите.
Написала съм, че за всеки вид избор има методики, които са част от
Изборния кодекс за определяне на резултатите, в това число и за
мандатите, които са спечелени.
Може би прескочих „избирателни бюлетини“. Казах ви само
за списъка. За бюлетините съм написала, че са бели, интегрални, в
тях има имената на партиите, поредния номер в бюлетината, номера
на изборния район, а в бюлетините за колективните органи има
създадена възможност за преференциален вот. В долния десен ъгъл
има номер, който е идентичен с номера в кочана, който се откъсва
преди да се пусне бюлетината в кутията. Мисля, че това найсинтезирано дава обяснението.
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Избирателните райони. При избори за Европейски
парламент – цялата територия, при избори за народни
представители – 31 изборни района. При изборите за президент и
вицепрезидент – пак е цялата територия на страната, а пък за
местните избори има отделни избирателни райони по общини.
Администриране на изборите, състав и начин на назначаване
на избирателните комисии. Тук смятам да напиша, че Централната
избирателна комисия е с петгодишен мандат, районните комисии се
назначават за всеки избор – било то редовен или извънреден, ад хок,
общинските избирателни комисии са с мандата на Общинските
съвети, а секционните избирателни комисии се назначават за всеки
избор отделно.
Може би господин Цачев е прав, защото и аз това си мислех,
че трябва да кажа структурата на комисиите, че в България има
Централна избирателна комисия, за такива и такива избори –
районни избирателни комисии, за общинските, за секционните,
които са за гласуване в отделните секции и вече нататък другото,
което ви казах.
Предлагам ви в електронен вид да им изпратим Изборния
кодекс. Този отговор според мен е нужен, а не да ги препращаме
направо към закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Сидерова.
Колеги, подлагам на гласуване така детайлно изложените
отговори на въпросника.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев.
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
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Следващ докладчик е
госпожа Ганчева. Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с
вх. № НС-06-94 от 04.05.2017 г. Това е писмо от кмета на район
„Одесос“ – гр. Варна, като приложено са ни изпратили копие от
заповедта на кмета, както и съответния протокол в изпълнение на
наше решение за отваряне на запечатано помещение.
Докладвам ви го за сведение.
С вх. № НС-23-141 от 04.05.2017 г. в Централната
избирателна комисия са постъпили два броя експедиционни бележки
ведно с протоколи – Приложение № 95-Народно събрание, от
Посолството на Република България в Лондон, като с
експедиционните бележки Посолството на Република България в
Лондон съобщава, че с настоящите бележки към нея са приложени
протоколи от СИК – Приложение № 95-НС във връзка с проведените
избори за народни представители на 26 март 2017 г.
Колеги, докладвам ги за сведение и за приобщаване към
архива на Централната избирателна комисия.
Докладвам ви писмо с вх. № ЕП-04-01-1 от 04.05.2017 г.,
което, колеги, е писмо от Министерството на външните работи, а
именно от директора на „ПИЕС“ госпожа Гинка Георгиева, като тя
ни е поставила срок на нас и на главния секретар на Народното
събрание относно подготовката на българското участие в
заседанието на работна група „Общи въпроси“, за което аз ви
докладвах на предходно заседание и ние имаме препратено чрез
комуникация на Министерството на външните работи и се разбрахме
на евентуално работно заседание да го обсъдим и да излезем със
становище, като направих подробен доклад.
Аз мисля, че може и да не се съобразим принципно със срока,
поставен в писмото – 10 май 2017 г. – защото ние винаги адекватно
реагираме в рамките на ад хок механизма.
Така че докладвам ви го за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
използвам случая, за да кажа пак по този повод, и още няколко
организационни въпроси. Ще направим работното си събиране утре
в 10,30 ч.
Продължаваме със следващ докладчик - госпожа
Мусорлиева.
Госпожо Мусорлиева, и Ви упълномощавам за малко да
водите заседанието.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре, госпожо
председател. Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, моля ви първо да одобрим една докладна
записка от директора на Дирекция „Администрация“ госпожа
Манолова във връзка с постъпила с вх. № 09-83 от 03.05.2017 г.
покана в Централната избирателна комисия за участие в един
семинар, който администрацията чака отдавна – „Най-често
допускани грешки и нарушения в практиката по възлагане на
обществени поръчки“. Семинарът ще се проведе на 10 и 11 май
2017 г. в София, като са предложени за участие господин Николай
Желязков и госпожа Милена Радославова – тоест, главният
юрисконсулт
и
юрисконсулт
съответно
в
Дирекция
„Администрация“. Срокът е бил до 6 май, но служителите са
проверили, че има места.
Непрекъснато се променя Законът за обществени поръчки. Аз
считам, че след като колегите имат желание да си попълват
знанията, е редно да отидат. Никак не са скъпи семинарите.
В същата покана е посочено, че предстои семинар на тема
„Начисляване на амортизации в бюджетни организации“ на 22 май
2017 г., като там ви моля да одобрим Силвия Грозданова, съответно
и за този семинар.
Уважаеми колеги, ако нямате въпроси и питания, моля,
режим на гласуване.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам поотделно да ги
гласуваме.
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: За първия семинар „Найчесто допускани грешки и нарушения в практиката по възлагане на
обществени поръчки“ ви моля, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Цветозар Томов); против – 5 (Александър Андреев, Ерхан Чаушев,
Мартин Райков, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова).
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз предлагам специално за
юристите може би директорът да попита всички юристи и който има
желание, да отиде на семинарите и принципно да гласуваме това
предложение.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, имате ли
възражения да предложа всички юристи да отидат, защото срокът е
изтекъл?
С оглед на това правя предложение всички юристи, които
имат желание, да отидат на семинара, като уведомят директора на
Дирекция.
Моля, гласувайте такъв режим.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – 3 (Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Мартин Райков).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, моля ви да гласуваме за семинара
„Начисляване на амортизации в бюджетни организации“ на 22 май
да вземе участие госпожа Силвия Грозданова, главен счетоводител.
Режим на гласуване.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Моля, продължете, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-07130-20 от 05.05.2017 г. ви информирам, че е пристигнал отчетният
доклад на Изпълнителното бюро на АСЕЕЕО. Преводът ще бъде
готов утре. Той ще е в нашето деловодство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В тази връзка,
госпожо Мусорлиева, утре ще го изпратим и по е-mail на всички
членове на ЦИК.
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Благодаря
Ви,
госпожо
председател!
Уважаеми колеги, искам просто да ви помоля да ми кажете с
оглед на следобедното заседание и все пак на Изпълнителното бюро
на 12 май, петък, в зала „Мусала“ с оглед на изготвяне на табели, да
не бъдем неравнопоставени спрямо Изпълнителното бюро – с
табели, с организация, с присъствие и с материали. Просто ви моля
да ми кажете за вашето присъствие – кои имат намерение да
присъстват. Разбира се, това е само молба.
Много благодаря, колеги.
Така или иначе, за следобедното заседание в „Хилтън“ за
всички ще има табелки.
Това са ми засега докладите, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, моля ви с протоколно решение да приемем изпращането на
писмо до председателя на 114-ти състав на Софийски районен съд
по повод неотложните ангажименти на мен в качеството ми на
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председател на ЦИК в петък, които ангажименти попречиха, след
като се явих в указания час за разпит в качеството си на свидетел и
като актосъставител, да не мога да остана, а да се върна в
Централната избирателна комисия.
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, забравих да ви
информирам, че Национална служба за охрана беше така добра да
отговори на нашите писма и да поеме охраната на официалните
мероприятия – подчертавам – на Изпълнителното бюро, на колегите
от други държави в Изпълнителното бюро.
Това, което все пак казахме, тъй като знаете, че от 20 години
България не е поемала Конференцията, която пое ангажимент за
ноември месец, ги информирахме за това, защото казаха, че
наистина може да има мероприятия, свързани с председателството
от България на Съвета на Европа. Затова ни подсетиха, че малко по
отрано трябва да предупредим – нещо, за което аз бях се сетила – да
предупредим все пак канцеларията на президента и премиера,
защото обикновено на конференцията – за голямата става въпрос
през месец ноември – обикновено в други държави президенти и
премиери поздравяват участниците на началното мероприятие или
на заключителното – според програмата си.
Информирам ви за разговора, който беше воден. Благодаря.
И последно, уважаеми колеги, моля да ни излъчите с
председателя за участие в Изпълнителното бюро, в сутрешната
закрита среща на Изпълнителното бюро – мен, като избрана в него,
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госпожа председателката като председателстваща Комисията на
Република България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Мусорлиева.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов); против – 1 (Ивайло Ивков).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, продължаваме с точка 3в от дневния ред:
3в. Хронограма – ЧМИ на 02.07.2017 г.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, хронограмата е качена във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали, ако не в днешна папка,
е в предишното заседание – на 05.05.2017 г.
Ако някой от вас счита, че не е подготвен за това обсъждане,
по-добре е да изчакаме четвъртъка. Нямам нищо против да остане и
за четвъртък. Както прецените.
Единствената особеност е тази, че няма да приемаме ново
решение за действащите решения на Централната избирателна
комисия, тъй като последното прието решение, което е изписано на
последната страница на хронограмата, е общо принципно решение, а
именно Решение № 4417 от 07.03.2017 г. Оттогава досега не сме
приемали нови принципни решения, с които да сме променили
предшестващи действащи решения на Централната избирателна
комисия.
Отново ще препроверим датите.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване предложената ни хронограма и
проекта на решение за приемане на хронограмата.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – 1
(Мария Мусорлиева).
Решението се приема.
Решението има № 4757-МИ.
Уважаеми колеги, последен докладчик за днес е госпожа
Иванова.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, спомняте си, че в предходно
заседание ви докладвах постъпило писмо от председателя на
Инициативен комитет, инициирал местен референдум на
територията на община Трън. Ще ви помоля да ме упълномощите да
подготвя отговор на поставените в него четири въпроса, като в
тогавашното заседание аз ви го докладвах за сведение и запознаване,
тъй като все още не бяхме приели Методическите указания по
прилагане на Закона за прякото участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление при произвеждане на местен
референдум.
Отговорът на четирите въпроса ще бъде съобразен изцяло с
тези Методически указания и, разбира се, с разпоредбите на Закона
за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Иванова.
Аз ще Ви помоля да изготвите такъв отговор, който ЦИК да
погледне на следващото заседание и да гласува.
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Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия.
Свиквам следващото заседание на 11 май 2017 г., четвъртък,
от 10,30 ч.
(Закрито в 11,55 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева

