
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 533

На  18  май  2017  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Предложение  до  президента  на  Република  България за 

насрочване на частичен избор. 

Докладва: Таня Цанева

2. Проект на  решение относно  възнагражденията на ОИК и 

СИК за местен референдум в Стара Загора. 

Докладват: Мария Бойкинова, Катя Иванова

3. Доклад относно възстановяване на депозит. 

Докладва: Мария Бойкинова

4. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 

Докладват: Бойчо Арнаудов, Мария Бойкинова,

Ерхан Чаушев, Росица Матева, Мартин Райков

5. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.

Докладват: Иванка Грозева, Румен Цачев,

Мартин Райков, Таня Цанева, Владимир Пенев

5а. Относно доклад на областен управител – Плевен.

Докладва: Румен Цачев

6. Доклади по дела, жалби и сигнали.



Докладват: Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,

Мария Бойкинова, Георги Баханов

7. Доклади по писма.

Докладват: Севинч Солакова, Иванка Грозева,

Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, 

Емануил Христов, Румяна Сидерова

8. Разни.

Докладват: Мария Мусорлиева, Георги Баханов

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева 

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,   Цветозар  Томов,  Бойчо 

Арнаудов,   Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  Ганчева, 

Катя  Иванова,  Мария Бойкинова,  Мартин Райков,  Росица Матева, 

Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева.    

ОТСЪСТВАХА:  Камелия Нейкова и Метин Сюлейман.

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа 

Мария Мусорлиева - заместник-председател. 

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  в  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 

комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам  днешното 

заседание.

Колеги, предлагам следния проект на дневен ред:

1. Предложение  до  президента  на  Република  България за 

насрочване на частичен избор. Докладчик – госпожа Цанева.

2. Проект на  решение относно  възнагражденията на ОИК и 

СИК за местен  референдум в Стара Загора.  Докладчик –  госпожа 

Бойкинова.
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3. Доклад относно възстановяване на депозит.  Докладчик – 

госпожа Бойкинова.

4. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения с докладчици  господин Арнаудов, госпожа Бойкинова, 

господин Христов.

5. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. Докладчик – госпожа Грозева.

6. Доклади по дела, жалби и сигнали. Докладчици – господин 

Андреев, господин Арнаудов, госпожа Иванова.

7. Доклади  по  писма  с  докладчици  госпожа  Солакова, 

госпожа Грозева и аз.

8. Разни.

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на 

така  предложения  дневен  ред?  Виждам,  че  всички  имате.  Първа 

беше госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да ме включите в писма, уважаема 

госпожо председател.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записвам  ви, 

госпожо Ганчева. Колеги, всички едновременно вдигнахте ръка, така 

че започвам отляво надясно. Първи е господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: В точка 5 да ме запишете – изплащане на 

възнаграждения. И една нова точка ще помоля, доклад от областния 

управител – Плевен. Това е във връзка с  унищожаване на изборни 

книжа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Нека  това  да 

бъде нова точка 5а. Госпожо Матева, заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Госпожо  председател, да ме 

включите в точка 4.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

госпожо Матева. Господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Чаушев. Госпожа Иванова.
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КАТЯ  ИВАНОВА:  Имам  няколко  доклада,  свързани  с 

местните референдуми. Ако прецените, да бъде отделна точка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 

Иванова, включвам ви в точка втора, след възнаграждения на ОИК и 

СИК за местен референдум в Стара Загора като доклади, свързани с 

местни референдуми.

Господин Райков, заповядайте.

МАРТИН РАЙКОВ: В точки 4 и 5 да ме включите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Райков. Госпожо Цанева, заповядайте.

ТАНЯ ЦАНЕВА: В точка 5 – възнаграждения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Моля  ви,  уважаема  госпожо 

председател, да ме включите в точка доклади по писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

госпожо  Мусорлиева.  Колеги,  има  ли  други  предложения?  Не 

виждам.

Уважаеми колеги, колегите, които оперират с нашата система 

за гласуване в момента поради ред причини са извън зала, затова ще 

гласуваме с вдигане на ръка. Ще помоля госпожа Грозева да отчита 

резултата.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Бойчо 

Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя  

Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен  

Цачев, Таня Цанева).

Колеги, от цялото заседание по обективни причини отсъстват 

господин  Сюлейман  и  госпожа  Нейкова.  Информирана  съм,  че 

господин  Христов,  господин  Баханов  и  госпожа  Сидерова  ще 
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закъснеят.  Предполагам,  че  и  другите  колеги  закъсняват  за 

заседание.

Колеги,  преминаваме  към  точка  първа  от  дневния  ред. 

Заповядайте, госпожо Цанева.

Точка 1. Предложение до президента на Република България 

за насрочване на частичен избор.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател. Колеги, не 

съм изготвила предложението, тъй като се оказа, че справката, която 

имаме, е към 15 март 2017 г. относно населението на кметство Цани 

Гинчево, община Козлево. Затова съм подготвила писмо, което е във 

вътрешната мрежа, до ГД „ГРАО”, с което да изискаме съответната 

информация.  След  получаване  на  тази  информация,  ще  изготвя 

предложението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  моля  да  гласуваме  писмото.  Който  е  съгласен, 

моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

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

Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Продължаваме с  точка втора  от дневния ред.  Заповядайте, 

госпожо Бойкинова.

Точка 2.   Проект на  решение относно  възнагражденията на 

ОИК и СИК за местен референдум в Стара Загора.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  във  връзка  с  насрочения 

местен  референдум  в  община  Стара  Загора  на  18  юни  2017  г.  е 

постъпило писмо от Общинския съвет – Стара Загора,  в което си 

уведомяват,  че  на  община  Стара  Загора  е  във  финансовите 

възможности  да  изплати  на  Общинската  избирателна  комисия  – 

Стара  Загора,  следните  възнаграждения:  председател  –  700  лева, 
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секретар  и  заместник-председатели  –  650  лева,  а  за  членовете  на 

ОИК – 600 лева. Разговарях с колегите от Общинската избирателна 

комисия, те са се запознали с нашето решение за възнагражденията 

за  местния  референдум  в  Трън,  във  връзка  с  което  са  запознали 

Общинския  съвет.  За  членовете  на  секционните  избирателни 

комисии са същите възнаграждения както за Трън, има увеличение 

само  за  колегите  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Стара 

Загора.

Във  връзка  с  това  съм  ви  изготвила  решение  относно 

възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на 

местния референдум, които възнаграждения са съобразени с план-

сметката  на  общината  и  съответно  с  писмото  от  председателя  на 

Общинския съвет – Стара Загора.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 

детайлния доклад, госпожо Бойкинова. Колеги, моля да погледнете 

проекта на решение. Имате ли предложения, имате ли коментари?

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Нашето решение принципно ли 

е?

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Не,  колеги,  решението  не  ни  е 

принципно.  И  само  да  ви  уведомя,  че  има  280  секционни 

избирателни комисии, за разлика от Трън, където са 28 секционни 

избирателни комисии. Тоест община Стара Загора е голяма община.

Предлагам  в  основанията  да  изпишем  и  писмото  на 

Общинския съвет – Стара Загора, с изх. № 121 от 17 май 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, други коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение 

ведно  с  допълнението,  направено  в  зала  от  докладчика,  моля  да 

гласува с вдигане на ръка.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  
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Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Уважаеми колеги, това е Решение № 4760-МР.

Колеги, по предложение на госпожа Иванова и като свързани 

доклади, макар не с конкретния местен референдум в Стара Загора, 

давам думата на госпожа Иванова по повод местни референдуми.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  на  първо  място  ви 

уведомявам, че в изпълнение на задълженията си по чл. 40, ал. 3 от 

Закона  за  прякото  участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и 

местното  самоуправление  Общинската  избирателна  комисия  – 

Провадия, ни е изпратила свое решение № 43 от 14 май 2017 г., с 

което  ни  уведомява,  че  на  основание  чл.  42,  ал.  1  от  закона  не 

приема предложението аз референдум по въпроса „Подкрепяте ли 

„Солени  минерални  бани  Провадия”  да  бъдат  възстановени  с 

функция  за  балнеолечение?”  и  „Подкрепяте  ли  единствената 

болница в Провадия „Многопрофилна болница за активно лечение 

„Царица  Йоана”,  Провадия,  да  бъде  запазена  и  възстановена  във 

вида й от 2010 г. с родилно и хирургично отделение?”. Причината за 

това решение е неизпълнението на едно от законовите изисквания, а 

именно  неучастието  на  повече  от  40  на  сто  от  гражданите  с 

избирателни  права  в  община  Провадия,  така  както  повелява 

разпоредбата  на  ч.  41,  ал.  2  от  Закона  за  прякото  участие  на 

гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

На следващо място, колеги, ви докладвам един сигнал, който 

най-напред постъпи по електронната поща на ЦИК с вх. № МР-22-2 

от 16 май 2017 г., а на 17 май е постъпил и в оригинал. Този сигнал е 

подаден  от  госпожа  Борислава  Любомирова  Мечева  и  е  относно 

манипулиране  на  общественото  мнение  от  страна  на  общински 

съветник от Стара Загора господин Стефан Анков в кампанията за 

референдума  по  казуса  „Бедечка”  в  Стара  Загора.  Колеги,  този 

сигнал е качен във вътрешната мрежа в папка с моите инициали.

След като се запознах подробно със сигнала и с приложените 

към  него  доказателства,  които  се  ограничават  до  разпечатка  от 
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фейсбук  страницата  на  господин  Стефан  Анков,  твърдения 

общински съветник, моето предложение е да отговорим на госпожа 

Мечева  с  едно писмо,  в  което да  поясним, че  макар Централната 

избирателна комисия да изпълнява функциите на централна комисия 

при произвеждане на местен референдум, дотолкова доколкото по 

силата на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби се прилагат 

по отношение произвеждането на местни референдуми разпоредбите 

на  Изборния  кодекс,  и  дотолкова  доколкото  в  Преходните  и 

заключителни разпоредби става ясно,  че Централната  избирателна 

комисия не контролира социалните мрежи, да й отговорим, че ние 

няма  как  да  извършим проверка  и  тази  проверка  не  е  от  нашата 

компетентност.  Отделно от това  лично аз считам,  а  и вие,  ако се 

запознаете с писанието, ще видите, че се касае за някакви личностни 

нападки,  които  нямат  нищо  общо  с  местния  референдум.  Ако 

госпожа  Мечева  се  чувства  по  някакъв  начин засегната,  обидена, 

оклеветена, има друг нормативно установен ред, по който тя може 

да си потърси правата. И не на последно място, лично аз считам, че 

не съществува каквато и да било възможност ние да контролираме 

граждани на Стара Загора,  които по всякакъв начин в личните си 

страници в социалните мрежи изразяват становище по отношение на 

въпроса, касаещ насрочения местен референдум в Стара Загора.

Ще ви помоля в този смисъл да ме упълномощите да изготвя 

отговор до госпожа Мечева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Подлагам на гласуване така направеното предложение.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева, Цветозар Томов).

Госпожо Иванова, продължете.
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КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, в моя папка от днешно заседание 

е  качено  едно  писмо  с  вх.  №  МР-06-14  от  18  май  2017  г. и  е 

озаглавено  „Питане  за  местен  референдум в  с.  Марчево,  община 

Гърмен”. Писмото е изпратено до нас от госпожа Русева, секретар на 

община Гърмен. В същото писмо, ако си спомняте, аз ви докладвах 

заповедта  на  областния  управител,  с  която  в  една  по-различна 

хипотеза  поради  отказ  на  Общинския  съвет  и  след  решение на 

Административен  съд –  Благоевград,  областният  управител  на 

област Благоевград насрочи местния референдум в с. Марчево на 18 

юни 2017 г. Госпожа Русева обаче ни уведомява, че  независимо от 

заповедта на областния управител Общинският съвет не е изпълнил 

тази заповед, като не е приел предложението на кмета на общината 

за утвърждаване на образците за книжа за произвеждане на местен 

референдум в с. Марчево, но пък е одобрил разходи за организиране 

и финансиране на този местен референдум. Освен това Общинският 

съвет  е  обжалвал  пред  Административен  съд  –  Благоевград, 

заповедта  на  областния  управител,  с  която  е  насрочено 

произвеждането  на  местен  референдум.  Поради  което  госпожа 

Русева ни поставя въпросите, които ще видите на екран, и те касаят 

задължението на кмета и общинската администрация да организират 

информационната  кампания,  отпечатването  на  книжата  и 

материалите, необходими за произвеждането на местен референдум, 

и ни пита какво да правим.

Към това писмо не е приложена жалбата с, която се твърди, 

че Общинският съвет е обжалвал заповедта на областния управител, 

но  така  или  иначе,  тази  жалба  и  това  производство  пред 

Административен  съд  –  Благоевград,  ще  текат  по  правилата  на 

Административно-процесуалния кодекс, а съгласно чл. 166 жалбата 

спира изпълнението.

Очаквам  вашите  коментари.  Но  при  това  положение, 

дотолкова  доколкото  със  заповедта  на  областния  управител  не  е 

допуснато  нейното  предварително  изпълнение,  лично  аз  съм 

затруднена  как  да  отговорим.  По-вероятно  ми  се  струва,  че  в 
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момента работата на общинската администрация по изработването 

на книжата и материалите за насрочения местен референдум няма 

как да продължи. Освен ако не се направи изрично някакво искане и 

Административен  съд  –  Благоевград,  да  допусне  някакво 

предварително изпълнение в хипотезата на чл. 166, но не можем да 

гадаем. Поради което аз лично съм затруднена как да отговорим на 

госпожа  Русева,  още  повече,  че  не  разполагаме  и  с  цялата 

информация по казуса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Аз  смятам,  че  за  да  можем  да 

реагираме, трябва веднага да направим проучване по преписката. Да 

изискаме с официално писмо, може да е по имейла, а след това и по 

пощата,  от  Общинския  съвет  да  ни  отговорят  имало  ли  е  жалба, 

пусната ли е жалба и кога.  А също така да изпратим писмо и да 

направим проучване в  Административен съд –  Благоевград, има ли 

образувано административно производство от името на Общинския 

съвет  срещу  заповед  на  областния  управител  и  спряно  ли  е 

изпълнението  на  тази  заповед.  Считам,  че  тази  информация ни  е 

нужна. При това тази информация може да се получи и по телефона. 

Както  прецени  Комисията,  така  да  реши.  На  само  на  гадаене  не 

може.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Иванова.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Колеги,  само  припомням,  че  местния 

референдум в община Гърмен, с. Марчево, е насрочен в хипотезата 

на  чл.  32,  ал.  3  и  4,  където  областния  управител  има  такива 

правомощия.

Колеги, след проведените разисквания аз ще ви помоля да ме 

упълномощите да отговоря писмено на секретаря на община Гърмен 

госпожа Русева,  като  я  информирам,  че  при  наличие  на  висящо 

производство  пред  Административен  съд –  Благоевград, 

Централната  избирателна  комисия  не  може  да  вземе  никакво 
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отношение  по  въпроса  и  оттук  насетне  ще  трябва  да  се  изчака 

съответният съдебен акт на посочения съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, може ли това да ни обедини? Подлагам на гласуване това 

предложение.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица  

Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – 

2 (Румен Цачев, Румяна Сидерова).

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, и един последен доклад. Знаете, 

че  към  нас  се  обърна  господин  Борис  Ангелов,  председател  на 

гражданско  сдружение  с  нестопанска  цел  в  обществена  полза 

Комитет  „Васил  Левски”,  на  когото  ние  отговорихме  с  писмо 

относно  запитването  му  как  и  при  какви  условия  следва  да 

регистрира  наблюдатели  за  участие  в  предстоящия  местен 

референдум в  община Трън.  Днес  господин Ангелов отново ни е 

изпратил, този път нова молба с вх. № МР-18-2-2 от 17 май, която е 

озаглавена „Молба за коментар на реда, сроковете и документите за 

регистрацията на застъпници от инициативния комитет, който вече е 

регистриран  в  полза  или  срещу въпроса  на  местен  референдум  в 

Общинската  избирателна  комисия”.  Отново  ни  се  поставят  едни 

кратки срокове,  дати и часове,  до които ние трябва да отговорим 

задължително на имейл и т.н.

Колеги,  с  оглед  приетите  от  Общинската  избирателна 

комисия указания и самия Закона за прякото участие на гражданите 

в държавната власт и местното самоуправление и по силата на § 2 и 

разпоредбите  на  Изборния  кодекс  при  произвеждането  на  местни 

референдуми,  ние  се  обединихме  около  позицията,  че  при 

произвеждането  на  местен  референдум  нямаме  фигурата  на 

застъпници, поради което такива и не могат да бъдат регистрирани. 

Очевидно  господин  Ангелов  смесва  регистрацията  на 
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инициативните комитети в подкрепа на въпроса или въпросите на 

алтернативната позиция с правната фигура на застъпниците.

Предлагам да ме упълномощите и на него да му отговоря, че 

при произвеждане на местен референдум не се регистрират и няма 

участие на застъпници, с тази разлика, че инициативните комитети в 

подкрепа  на  въпросите  или  на  алтернативната  позиция  се 

регистрират и къде.

Тъй като писмото не е качено във вътрешната мрежа, ще ви 

го прочета, за да добиете представа. Той казва: „Представляваното 

от мен дружество работи в областта на защита на човешките права, 

включително и политическите права на гражданите.  В конкретния 

случай  дружеството  работи  за  изграждане  на  добри  практики  за 

участие на инициативни комитети в местни референдуми. Моля да 

входирате молбата на дружеството за коментар на реда, сроковете и 

документите  за  регистрация  на  застъпници  от  инициативния 

комитет (точно тук е разликата, върху която акцентирам), който вече 

е  регистриран в  полза  или срещу въпроса  на местен референдум. 

Въпросът ми е в контекста на местния референдум в община Трън, 

насрочен за 11 юни. А мотивите за този въпрос са разпоредбите на 

чл.  118,  ал.  1  и  2  от  Изборния  кодекс,  както  и  коментар  от 

Общинската избирателна комисия.” (С който ние не разполагаме и 

който не е приложен, към инициативния комитет. Вероятно подобно 

запитване е имало и към Общинската избирателна комисия – Трън).

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо  Иванова.  Уважаеми  колеги,  чухте  доклада  на  госпожа 

Иванова. Подлагам на гласуване отговор с такова съдържание.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева, Цветозар Томов).
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С  това  изчерпихме  точка  втора  от  дневния  ред. 

Продължаваме с  точка трета   - доклад относно възстановяване на 

депозит. Заповядайте, госпожо Бойкинова.

Точка 3. Доклад относно възстановяване на депозит.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви молба с вх. № 

НР-12-1  от  11  май  2017  г.,  която  ви  е  докладвах.  Тя  е  от 

Инициативен  комитет  „Справедливост”,  който  е  регистриран  в 

Централната  избирателна  комисия  за  участие  в  информационно-

разяснителната  кампания.  Ние  с  колегата  Матева  сме  приели 

документите. Централната избирателна комисия е постановила отказ 

за  регистрация на този инициативен комитет,  но същият е  внесъл 

депозит в размер на сто лева. При приемане на документите ние с 

колегата Матева не сме му взели вносната бележка, обяснихме, че не 

следва депозит, но така или иначе той е внесен. 

Направих  проверка  в  счетоводството,  парите  са  по  нашата 

сметка, поради което ви предлагам с протоколно решение на ЦИК да 

възстановим този депозит.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, имате ли коментари? Не виждам. Подлагам на гласуване.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева, Цветозар Томов).

Благодаря ви.  Колеги,  преминаваме към  точка четвърта  – 

доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани  помещения. 

Първи докладчик е господин Арнаудов. Заповядайте.

Точка 4. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.
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БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  постъпило  е  писмо  в 

Централната избирателна комисия с вх. № НС-14-31 от 9 май 2017 г. 

от Иван Минков, кмет на община Кочериново, област Кюстендил, с 

искане  на  разрешение  за  отваряне  на  запечатано  помещение, 

намиращо  се  в  стая  №  6  на  втория  етаж  на  Общинската 

администрация  –  Кочериново,  в  което  се  съхраняват  изборните 

книжа  и  материали  от  произведените  избори  за  народни 

представители  на  5  октомври  2014  г.  Искането  е  във  връзка  с 

освобождаване на помещението за нови книжа и материали, както и 

извършване на експертиза, обработване и предаване на материалите 

на отдел „Държавен архив”, гр. Кюстендил.

Изготвил съм едно решение, с което им разрешаваме да си 

отворят запечатаното помещение. Решението се намира в моя папка 

в днешно заседание, то е стандартно, можете да го погледнете.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги?  Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение.

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Уважаеми колеги, това е Решение № 4761-НС.

Следващ докладчик е госпожа Бойкинова. Заповядайте.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, проектът е в моята папка и 

той  е  относно  искане  за  отваряне  на  запечатани  помещения  в 

община Елхово. Постъпило е писмо от кмета на община Елхово за 

разрешаване  на  достъп  до  всички  запечатани  помещения  в 

общината,  тъй  като  предстои  административната  сграда  да  бъда 

санирана  във  връзка  с  изпълнение  на  проект  „Повишаване  на 

енергийната  ефективност”,  което  налага  всички  помещения  в 

сградата  да  бъдат  отворени  с  цел  изследване.  Кметът  предлага 
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всички тези книжа да бъдат преместени в административната сграда 

на ул. „Търговска” № 13, склад № 2, съответно „Търговска” № 63, 

както съм ви ги изброила. В писмото се казва, че при отварянето на 

помещенията ще се извърши експертиза, обработване и предаване на 

материалите от изборите за народни представители на 5 октомври 

2014 г.

Предлагам ви да разрешим отварянето на тези помещения с 

цел  преместването  на  изборните  книжа  и  материали  в  други 

помещения, определени съгласно заповедта на кмета, съответно да 

се  извърши  експертиза,  обработване  и  предаване  на  изборните 

книжа и материали от изборите за народни представители от 2014 г. 

на отдел „Държавен архив”, гр. Ямбол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни 

проект на решение.

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Колеги, това е Решение № 4762.

Продължете, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: За сведение ви докладвам, от община 

Раднево  са  ни  изпратили  заповед  за  отваряне  на  запечатано 

помещение и протокола за отварянето и съответно запечатването на 

помещението в изпълнение на наше решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо  Бойкинова.  Следващ  докладчик  е  господин  Христов. 

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

папката с моите инициали има два проекта за решение за отваряне 

на помещение в община Бяла. И двата са за община Бяла, дойдоха в 
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един плик, но с отделни входящи номера, затова съм подготвил две 

отделни решения. Става въпрос за отваряне на различни помещения. 

В едното помещение се съхраняват книжа и материали от изборите 

за президент и вицепрезидент от 2011 г., а в другото се съхраняват 

книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 

г.  В  тази  връзка  са  и  двете  писма,  искат  да  се  отворят  и  двете 

помещения, за да бъде извършена експертиза и да бъдат предадени 

книжата  и  материалите  поради  изтичане  на  срока  на  отдел 

„Държавен архив”, гр. Русе.

Първият проект за решение е за отваряне на помещението, в 

което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за 

президент и вицепрезидент от 2011 г. Описал съм какво трябва да се 

направи съгласно Решение № 3796-ПВР/НР от октомври 2016 г. и 

предлагам да дадем съгласие за отваряне на това помещение. След 

отварянето на помещението да ни бъдат изпратени съгласно т. 29 от 

нашето  решение  копие  от  заповедта  на  кмета  за  определяне  на 

длъжностните  лица,  съответните  протоколи  и  цялата  информация 

във връзка с предаването и унищожаването на ненужните материали.

Предлагам  да  гласуваме  първо  този  проект  за  решение  за 

книжата и материалите от изборите за президент и вицепрезидент.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Ако  няма 

възражения, уважаеми колеги, режим на гласуване.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,   Йорданка Ганчева,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева).

Уважаеми колега Христов, номерът на решението ви е 4763-

ПВР. Продължете.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви. Следващото решение 

по ред пак е за община Бяла, както ви казах, но то касае искане за 

отваряне  на  друго  помещение,  в  което  се  съхраняват  книжата  и 
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материалите от изборите за народни представители от 2014 г., тъй 

като  след  произвеждане  на  изборите  в  2017  г.  изтича  срокът 

съгласно Изборния кодекс до произвеждане на избори от същия вид, 

искат  да  разрешим  отварянето  на  помещението,  за  да  бъде 

извършена експертиза и да бъдат предадени документите на отдел 

„Държавен архив” в гр. Русе. 

Ние имаме специално за изборите за народни представители 

по-ново Решение № 4387 от 2 март 2017 г., предлагам на основание 

т.  20  и  тяхното  писмо,  разбира  се,  да  им  разрешим  отваряне  на 

помещението, като съответно пък съгласно т. 21 от нашето решение 

да ни бъдат изпратени копие от заповедта на кмета и протоколите за 

отварянето  на  помещението  и  за  предаването  на  материалите  в 

„Държавен архив” и унищожаването на останалите материали.

Предлагам  Централната  избирателна  комисия  да  даде 

разрешение за отваряне на това запечатано помещение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви, 

господин Христов. Колеги, подлагам на гласуване така предложения 

ни проект на решение.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  

Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 4764-НС.

Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  госпожа  Матева. 

Заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

с вх. № ПВР-06-138 от 15 май 2017 г. То е изпратено от кмета на 

община Козлодуй във връзка с разрешено отваряне на помещение, в 

което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за 

президент и вицепрезидент и национален референдум, произведени 

на  6  януари  2016  г.  Изпратен  е  протокол  от  отваряне  на 
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помещението  от  3  май,  както  и  заповедта  на  кмета,  с  която  е 

определена комисия. Това е в изпълнение на т. 30 от наше Решение 

№ 3796-ПВР/НР от 18 октомври. Докладвам ви го за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева. Следващ докладчик е господин Райков.

МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, с вх. № ПВР-14-108-1 от 16 май 

2017 г. е постъпило искане за отваряне на запечатано помещение, в 

което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 

г. от община Маджарово, от кмета инж. Милко Армутлиев. Може да 

погледнете проекта на решение във вътрешната мрежа, с което да им 

дадем  разрешение  за  отваряне  и  предаване  в  „Държавен  архив”, 

Хасково.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Не 

виждам  коментари.  Колеги,  подлагам  на  гласуване  така 

предложения ни проект на решение.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

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

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря. Колеги, това е Решение № 4765-ПВР.

Моля, продължете, господин Райков.

МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, с вх. № НС-14-33 от 12 май 2017 

г.  е  постъпило  искане  от  община  Нова  Загора  от  кмета  Николай 

Грозев  относно  отваряне  на  запечатано  помещение,  в  което  се 

съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за 

Народното събрание на 26 март 2017 г. Там са останали бюлетини в 

резерв и формуляри от изборни книжа, за унищожаване. Воден от 

практиката,  когато  сме  взимали  досегашни  решения,  може  да 

погледнете проекта им за решение във вътрешната мрежа.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

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

Подлагам на гласуване предложения ни проект на решение.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 4766-НС.

Господин Райков, продължете ако обичате.

МАРТИН  РАЙКОВ:  За  сведение.  С  вх.  №  ПВР-06-136  в 

изпълнение на наше Решение № 4312 от 15 февруари 2017 г., с което 

сме дали разрешение за отваряне и предаване на „Държавен архив” 

на  община  Раковски,  област  Пловдив.  Приложени  са  всички 

необходими документи – заповед и протоколи.

Следващото е вх. № ПВР-06-139 от 15 май 2017 г. на община 

Септември във връзка с изпълнение на Решение № 4728-ПВР/НР/НС 

от 2 май 2017 г. ни изпращат заповед и протокол на общината.

Колеги, имам един сканиран PDF от Общинската избирателна 

комисия – Айтос. Ще ви помоля и за вашето становище, тъй като аз 

мисля  да  изготвя  проект  на  писмо,  в  което  да  им  обясня,  че 

председателят на Общинската избирателна комисия няма как да иска 

отваряне на запечатано помещение.

Нека  да  гласуваме  принципен  проект  за  отваряне  на 

запечатано помещение и писмо, с което да им укажем да си изкарат 

всички  изискуеми  документи  за  работа  на  общинска  избирателна 

комисия, свързани с работата им.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  подлагам на  гласуване проект  на  решение  за  отваряне  на 

запечатаното  помещение  в  община  Айтос,  в  което  се  съхраняват 

изборните  книжа  и  материали  от  местните  избори  през  2015  г. 

Режим на гласуване.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин Райков,  Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова).

Колеги, това е Решение № 4767-МИ.

И,  уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  изпращане  на 

писмо до съответните адресати, с което обръщаме внимание, че в 

запечатаното  помещение  не  следва  да  се  съхранява  деловодната 

документация на ОИК и печатът на ОИК, а също така за ОИК трябва 

да бъдат осигурени подходящи условия за работа.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин Райков,  Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева).

Мисля,  че  с  това  изчерпихме  тази  точка  от  дневния  ред. 

Продължаваме  с  точка  пета   -  доклади  относно  искания  за 

изплащане на възнаграждения на ОИК. Първи докладчик е госпожа 

Грозева.

Точка  5.   Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви преписка с вх. МИ-27-85 от 15 май 

2017  г.  Тя  е  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Самоков. 

Общинската  избирателна  комисия  –  Самоков,  е  провела  едно 

заседание на 21 април 2017 г. На него са присъствали председател, 

заместник-председател,  секретар  и  5  членове.  На  заседанието  са 

констатирали, че пълномощията на общинския съветник Валентин 
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Мирчов Милушев са прекратени предсрочно поради избирането му 

за народен представител и са обявили следващия за избран.

На 27-ми председателят и секретарят са положили дежурство, 

като  са  изготвили  писмо  и  уведомление  до  Общинския  съвет  – 

Самоков, че общинският съветник Валентин Мирчов Милушев е с 

прекратени  пълномощия  и  на  негово  място  е  избрана  Вероника 

Иванова Стефанова. Приложено е и удостоверение на новоизбрания 

съветник.

Предлагам  ви  да  гласуваме  изплащането  на  заседанието  и 

дежурството, така както ви го докладвах.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Грозева.  Колеги, подлагам на гласуване така направеното 

предложение, доколкото считам, че нямате коментари по доклада.

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

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Продължете, госпожо Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, още едно искане за 

изплащане на възнаграждение. То е входирано с вх. МИ-27-87 от 16 

май 2017 г. и е от Общинската избирателна комисия – Ботевград. 

Колегите от Ботевград са провели едно заседание на 12 май 2017 г. 

На  него  са  присъствали  председател,  заместник-председател, 

секретар и 8 членове. На заседанието са разгледали уведомлението 

на  Мартин  Димитров  Тинчев,  общински  съветник  от  квотата  на 

ГЕРБ. Прекратили са пълномощията предсрочно поради избирането 

му за  народен представител  и са  обявили следващия в  листата,  а 

именно  Росица  Георгиева  Милчева,  на  която  са  издали 

удостоверение.

И едно дежурство – обърнете внимание! – то е проведено на 

24  ноември  2016  г.  от  заместник-председател,  секретар  и  член. 

Дежурството  е  проведено  по  повод  отваряне  на  запечатано 
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помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от 

произведените местни избори в 2015 г. Към преписката е приложен 

протокол,  където  фигурират  тримата  изброени  от  мен  членове  за 

ОИК  –  Ботевград,  които  са  подписали  протокола.  Независимо  от 

промяната  на  нашите  решения,  ви  предлагам  да  изплатим  така 

положените  дежурства  на  заместник-председателя,  секретаря  и  на 

члена  на  комисията,  тъй  като  така  или  иначе,  те  са  осъществили 

отварянето и са участвали в подписването на протокола.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  коментари?  Не  виждам.  Подлагам  на  гласуване  това 

предложение.

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

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Благодаря. Продължаваме със следващ докладчик – господин 

Цачев. Заповядайте.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо от Общинската избирателна комисия – Ветово, с вх. МИ-27-

81/1  от  16  май  2017  г.,  с  което  ни  уведомява,  че  сме  допуснали 

техническа  грешка в  справката,  която сме изпратили и  сме взели 

решение за изплащане на възнаграждение за проведено дежурство, 

като  вместо  24  март  2017  г.  е  записана  дата  16  март  2017  г. 

Предлагам да вземем решение, с което да коригираме тази грешка, 

да  изготвим  нова  справка  и  заедно  с  придружително  писмо  да  я 

изпратим на ОИК – Ветово, и на кмета на общината.

Също  така  с  това  свое  писмо  ни  уведомяват,  че  към 

настоящия  момент  възнагражденията  за  м.  февруари  и  март  на 

членовете на ОИК за проведените на 19 февруари частични местни 

избори  не  са  изплатени,  както  и  дежурствата.  В  тази  част  ви  го 

докладвам за запознаване.

Моля да гласуваме решение за изпращане на нова справка.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин  Цачев.  Колеги,  моля  да  гласуваме  изпращането  на 

коригираната справка.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

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

Следващ докладчик е господин Райков. Заповядайте.

МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, постъпило е искане с вх. МИ-27-

83 от 9 май 2017 г. от Общинската избирателна комисия – Елена, за 

изплащане на възнаграждение на членовете  на ОИК за проведени 

заседания  за  м.  април.  Проведени  са  две  заседания  във  връзка  с 

прекратяване  пълномощията  на  общински  съветници  и 

назначаването  на  нови.  На  първото  заседание  на  10  април  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  7 

членове.  На  заседанието  на  28  април  2017  г.  са  присъствали 

председател, заместник-председател, секретар и 6 членове.

Предлагам да одобрим исканите възнаграждения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното  предложение. 

Гласуваме.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря.  Следващ  докладчик  е  госпожа  Цанева. 

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Колеги,  с  вх.  МИ-27-86/1  от  17  май  сме 

получили  искане  за  одобряване  изплащане  на  възнаграждение  на 

Общинската избирателна комисия – Балчик, област Добрич, за две 

дежурства  и  едно  заседание.  Дежурството  на  18  април  е  от 
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председател и един член. Дежурството е било във връзка с участие в 

открито съдебно заседание на Върховния административен съд  в 

София.  Второто  дежурство е  на  11 май,  на  което са  присъствали 

заместник-председател,  секретар  и  член.  Дежурството  е  било  във 

връзка с получаване на изборни книжа от Административен съд – 

Добрич. Заседанието е проведено на 12 май, на което са присъствали 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  6  членове. 

Заседанието  е  проведено  във  връзка  с  изпълнение  на  решение на 

Върховния административен съд  по съответното  административно 

дело.

Предлагам  да  бъдат  изплатени  докладваните  от  мен 

дежурства и заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Заповядайте, колега Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви искане с вх. № 

ПВР-06-27-74  от  2  май  2017  г.  от  председателя  на  Общинската 

избирателна комисия в Троян за изплащане на възнаграждение на 

членовете на ОИК – Троян, за проведено едно заседание на 25 април 

2017  г.  На  заседанието  е  присъствала  цялата  комисия,  тоест 

председател,  заместник-председател  секретар  и  8  членове. 

Заседанието  е  било  с  предмет  прекратяване  пълномощията  на 

общински  съветник,  който  е  избран  за  народен  представител  и 

съответно  обявяване  за  избран  за  общински  съветник  следващия 

кандидат в листата.

Към  преписката  е  представен  протокол  от  заседанието, 

решението, справка за присъствалите лица, съответните материали, в 

смисъл, подаденото уведомление и удостоверение на избраната за 
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народен  представител  общинска  съветничка.  Приложена  е 

счетоводна справка от счетоводството на Централната избирателна 

комисия,  както  и  контролен  лист  за  извършен  предварителен 

финансов контрол.

Предлагам  да  одобрим  искането  за  изплащането  на 

възнаграждение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин  

Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева).

Продължете, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  също  така 

искане  с  вх.  МИ-27-72  от  2  май  2017  г.  от  председателя  на 

Общинската  избирателна  комисия  в  Ловеч.  Искането  е  за 

изплащането  на  възнаграждение  за  две  заседания.  Първото  е 

проведено  на  29  март  2017  г.  и  е  за  предсрочно  прекратяване 

пълномощията  на  кмет  на  кметство  Дренов,  община  Ловеч.  На 

заседанието са присъствали всички членове на комисията.

На 25 април е проведено второто заседание,  също в пълен 

състав  на  комисията.  То  е  било  във  връзка  с  предсрочно 

прекратяване пълномощията на общински съветник, който е избран 

за  народен  представител  и  обявяване  на  следващия  в  листата  за 

избран за общински съветник. 

Преписката  е  комплектувана  със  справка  за  участие  в 

заседанията, с протоколите от проведените заседания, с присъствени 

листове и останалите материали във връзка със заседанията, а също 

така  и  със  счетоводна  справка  от  счетоводството  на  Централната 

избирателна комисия и контролен лист за осъществен предварителен 

финансов контрол.
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Предлагам да одобрим изплащането на възнагражденията за 

тези две заседания на Общинската избирателна комисия – Ловеч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин  

Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева).

Уважаеми колеги, с това изчерпихме точка 5 от дневния ред. 

Продължаваме с  точка шеста – доклади по дела, жалби и сигнали. 

Първи  докладчик  е  господин  Андреев.  Заповядайте,  господин 

Андреев.

Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  във 

вътрешната  мрежа  в  моята  папка  е  качено  постъпило  писмо  от 

Комисия за защита на конкуренцията с вх. № НС-23-144 от 17 май 

2017 г., с което ни е препратен на основание чл. 112 от АПК сигнал, 

изпратен  до  Комисията  за  защита  на  конкуренцията  от  страна на 

председател  на  Клуб  -  журналисти  срещу  корупцията”,  Враца.  В 

него се излагат доводи по отношение на един от сайтовете, който 

съгласно  госпожа  Кръстева,  която  е  председател  на  Клуб  - 

журналистите срещу корупцията, не е изпълнил своите задължения 

за публикуване на тарифите по време на предизборната кампания в 

изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Отделно от 

това не са качени и данни по отношение на договорите,  които са 

били сключени във връзка със съответната предизборната кампания 

и рекламите, които са дадени.

В тази връзка лицето, което е подало сигнала, който аз лично 

считам, че би могло да се третира освен като сигнал, като жалба по 

отношение  на  данните,  които  са  изложени,  счита,  че  е  налице 
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недобросъвестна,  нелоялна  конкуренция  на  този  сайт,  тъй  като  с 

неизпълнението  на  тези задължения реално погледнато,  сайтът не 

заплаща данъци, не обявява договорите и по този начин на самия 

пазар на медийните услуги има неравно третиране на конкурентни 

участници.

Към сигнала, който, както ще видите, тъй като е качен във 

вътрешната мрежа, не е подписан,  са приложени материали от 17 

март  2017  г.,  които  са  свалени  от  сайта  „БулНюз.бг”.  Това  са 

материали  и  галерия  от  снимки  по  отношение  на  предизборна 

кампания  на  различни  участници  в  изборите.  Отделно  от  това  е 

приложено и копие, което не е видно откъде е свалено, от договор за 

информационно  обслужване,  който  е  сключен  на  2  март  2017  г. 

между една политическа сила и самата фирма, която е собственик на 

този сайт.

Аз ще помоля колегите да се запознаят с материалите, които 

са  качени,  защото  би  следвало  тук  да  преценим  дали  е  налице 

въобще нарушение по отношение на предизборната кампания, тоест 

дали ние бихме могли да се произнесем или в случая става въпрос за 

навеждане  на  други  данни  по  отношение  евентуално  на 

компетентност  на  друг  орган,  който  би  следвало  да  извърши 

проверка.  В  случай  че  е  налице  нарушение  на  предизборната 

кампания,  разбира  се,  този  сигнал  е  подаден  след  като  са 

приключили изборите и в тази връзка тук трябва да се прецени дали 

в случая можем да се произнесем, то това дали да бъде с решение 

или пък Комисията да прецени нещо различно. В случаите, в които 

считаме,  че  няма  нарушаване  на  предизборната  кампания,  то 

евентуално  сигналът  да  бъде  препратен  към  орган,  който  е 

компетентен, за да се произнесе по самия сигнал.

За  момента  го  докладвам  за  сведение,  а  в  следващото 

заседание вече може да се обсъди.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много 

благодаря, господин Андреев. Моля всички колеги да се запознаем, 

за да можем да проведем обсъждане на следващото заседание.
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Следващ докладчик е господин Арнаудов. Заповядайте.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  докладвам  ви  три  писма  от 

областния управител на област Пловдив с входящи номера НС-05-

205, НС-05-206 и НС-05-208. Писмата са относно прекратяване на 

преписки по съставянето на актове № 15, 16 и 17-НС от 18 март 2017 

г.  на  Централната  избирателна  комисия  за  установяване  на 

административно  нарушение.  С  тези  писма,  които  са  идентични, 

господин  Здравко  Димитров  надълго  и  нашироко  ни  обяснява 

Закона за административните нарушения и наказания, на около пет 

страници. Обърнал ни е особено голямо внимание каква е разликата 

между наказанието глоба за физически лица и имуществена санкция 

за юридически лица. И като цяло ни е написал, че поради неизяснена 

ясна  и  конкретна  фактическа  обстановка  в  АУАН,  касаеща 

извършване  на  посочените  в  него  нарушения,  не  може  да  бъде 

установена по категоричен и безспорен начин датата на извършване 

на  нарушението,  самоличността  на  нарушителя  и  неговата  вина, 

поради което не може да бъде издадено наказателно постановление.

Може  да  се  запознаете  с  писмата,  което  и  от  трите  да 

прочетете, те са еднакви. Докладвам ви ги за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин  Арнаудов.  Уважаеми  колеги,  към  днешна  дата  е  за 

сведение. Ако е необходимо, ще върнем на следващо заседание този 

доклад.

Благодаря ви, господин Арнаудов.

Следващ докладчик е госпожа Бойкинова. Заповядайте.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

подписан  в  оригинал  акт  за  установяване  на  административно 

нарушение № 48, съставен срещу онлайн изданието „Дневник бг”. 

Писмото  е  от  Столична  община,  Район  „Средец”.  Връщат  ни 

връчения  акт.  Същият  ще  бъде  комплектуван  и  изпратен  до 

компетентния областния управител.

Също  за  сведение  ви  докладвам  и  определение  по 

административно дело № 4395/2017 г. То е по жалба на Десислава 
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Георгиева  Йорданова  от  гр.  Пловдив,  която  обжалва  нашето 

протоколно  решение  от  11  април  2017  г.,  с  което  препратихме 

нейната  жалба  срещу  двете  решения  на  Общинската  избирателна 

комисия – Пловдив,  по компетентност на Административен съд – 

Пловдив. Съдът оставя жалбата без разглеждане, като казва, че това 

наше  протоколно  решение  не  подлежи  на  оспорване,  прекратява 

производството и определението може да се обжалва.

Докладвам ви също така и че делото за референдума по наша 

жалба и по жалба на Инициативен комитет, представляван от Слави 

Трифонов, е насрочено за 29 май 2017 г. Всъщност това е по молбата 

на прокурора за поправка на съдебния протокол.

Докладвам ви жалба с вх. № НС-10-149 от 17 май 2017 г. от 

политическа  партия  „ВМРО-БНД”,  представлявана  от  Мирослав 

Гамишев,  и  жалба  от  Красимир  Николов  Стоянов  против  наше 

протоколно решение от 18 април 2017 г.,  с  което не установихме 

нарушение на Салих Салих, който е бил придружител и застъпник в 

секционна  избирателна  комисия.  Обжалват  това  наше  решение. 

Преписката  е  комплектувана и ще бъде изпратена във  Върховния 

административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Бойкинова. Следващ докладчик по тази точка е господин 

Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № 

НС-23-143 от 17 май 2017 г. от председателя на Държавна агенция за 

закрила на детето. Обръщам ви внимание, уважаеми колеги, че сме 

изпратили до Държавна агенция за закрила на детето на 7 март 2017 

г., което е получено от тях на 15 март 2017 г., а отговорът идва на 17 

май 2017 г., становището по-точно. Това са два месеца. Оставям го 

без коментар.

Становището е във връзка постъпил сигнал от Централната 

избирателна комисия от господин Антони Тренчев за предизборно 

мероприятие с участието на деца.  Ако се сещате,  това беше един 

шахматен  турнир,  който  беше  проведен  в  предизборния  клуб  на 
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Българската  социалистическа  партия,  с  участието на  кандидата  за 

депутат Весела Лечева,  ако не се лъжа, и с участието на Веселин 

Топалов.

Председателят  на  агенцията  е  изискал  информация  от 

областния  председател  на  политическа  партия  „Българска 

социалистическа партия”. 

Пише:  „От  отговора  е  видно,  че  публикуваният  снимков 

материал е от проведен шахматен турнир с участието на Веселин 

Топалов.  По  данни  от  писмото  децата  участници  в  турнира  през 

цялото  време  са  придружавани  от  родителите  си,  които  са  дали 

съгласие  за  заснемането  им  с  господин  Топалов  и  останалите 

участници.

Съобщава  се,  че  мероприятието  е  проведено  в  щаба  на 

политическата  партия,  без  да  има  предизборна  цел.”  Това  е  от 

отговора на председателя на БСП.

„С  оглед  на  гореизложеното  считам,  че  не  са  нарушени 

правата  на  посочените в сигнала деца,  поради което не се  налага 

предприемането на последващи действия от страна на Държавната 

агенция за закрила на детето по случая.”

Ние го изпратихме на тази агенция по компетентност, понеже 

те са компетентни, когато има участие на деца.

Предлагам  за  сведение.  Или  да  се  уведоми  министър-

председателят, два месеца закъснение, какво са разследвали толкова 

време не ми е ясно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, да внимаваме да не се подвеждаме 

от датите.  От доклада разбрах, че ние го изпращаме на тях,  те са 

поискали  становище  от  политическата  сила.  Кога  е  дадено  това 

становище и защо са го поискали, от доклада, който цитирахте, не 

става  ясно.  Така  че  този  двумесечен  период  като  дати  да  не  го 

хвърляме на агенцията, че е бездействала и то в периода, в който се 

произвеждат изборите.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 

уточнението, господин Цачев. Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не мога да споделя това,  което каза 

колегата  Цачев.  Очевидно  е,  че  става  въпрос  за  едно  сериозно 

неглижиране от страна на държавен орган. това е типичен пример 

как органи на държавната власт и администрация, в случая и ние, си 

прехвърлят преписки, без да се вземат адекватни и ефективни мерки. 

Касае  се  за  едно изключително сериозно нарушение,  Централната 

избирателна  комисия  по  споразумение  със  съответните  комисии 

вместо да вземе решение тогава,  препрати случая и сега виждаме 

нагледно как този случай е неглижиран и изобщо не е решен. И ми 

се цитира становището на заинтересованата политическа сила, която 

беше извършила това грубо нарушение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Първи беше господин Баханов. След това – госпожа Матева.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Може  и  като  реплика  на  колегата 

Цачев. Само искам да съобщя, че съобщава се, че мероприятието е 

проведено в щаба на политическата партия без да има предизборна 

цел. Доколкото ми е известно – тогава бях докладчик – това беше 

качено и на страницата на съответната политическа партия и не знам 

как се взима под внимание и становището на политическата партия 

се приема за меродавно, че не е имало предизборна цел, като е бил в 

клуб  на  политическата  партия,  качено  е  на  страницата  на 

политическата партия в предизборен период.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов. Заповядайте за дуплика, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз не взех отношение по същество и 

не оправдавам това, което се е случило, не казвам, че не следва да 

има  наказание.  Аз  обърнах  внимание  какво  се  е  случило  с  оглед 

периода.  В никакъв случай не казвам,  че няма нарушение.  Затова 

считам, че вашите реплики са неуместни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Аз само ще помоля колегите, 

когато разискваме въпроси, които ни касаят, да си спомним, че по 

този  конкретен  повод  ние  препратихме  на  агенцията,  защото 

счетохме,  че  тя  е  компетентна.  И не мисля,  че  сега  е  мястото да 

обсъждаме нейните действия. В рамките на нейните правомощия тя 

е свършила работа както е преценила за добре и ни уведомява за 

резултата от това.

И само ще припомня, че преди два доклада колегата Бойчо 

Арнаудов докладва писмо на пет страници от областния управител 

на  област  Пловдив  по  повод  на  акт  за  установяване  на 

административно  нарушение  –  три  акта!  –  които  е  съставила 

Централната  избирателна  комисия,  и  той  отказва  да  издаде 

наказателни постановления по аргументи, които е изложил на пет 

страници, и ние там не счетохме за нужно да разискваме нищо и да 

дебатираме нищо, при положение че сме установили извършване на 

нарушение.  Но  понеже  се  касае  за  различни  политически  сили, 

очевидно това е водещото в случая.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева. Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Искаме да заметем проблем, че не работят 

ефективно институциите в Република България. Ние имаме някакво 

споразумение, изпращаме и виждаме как то се неглижира и не се 

взима нищо. Не е вярно, че си е свършила работата! Никаква работа 

не е свършила по защита на детето Комисията за защита на детето!

Що  се  касае  за  другите  случаи,  те  са  ми  убягнали  от 

вниманието,  те  не  са  абсолютно  същите,  иначе  съм  съгласен  с 

колегата  Матева  като  теза  по  същество,  обаче  там  за  съжаление 

Изборният кодекс предвижда, че областният управител е един вид 

по-висш  орган  от  колективния  орган  Централна  избирателна 

комисия.  Това  е  проблем на  Изборния кодекс.  Нашият  анализ  не 

беше взет предвид, а и ние самите го сложихме под черта тогава, ако 

си спомняте, при препоръките до Народното събрание. Но тук става 

въпрос  за  нещо  крещящо,  тук  ставаше  въпрос  за  изключително 
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голям брой деца, които дори да са били придружени от родителите 

си, това няма значение. Дори да има съгласие на родителите им, има 

много  случаи,  в  които  самите  родителите  действат  против  и 

увреждат интересите на децата си.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  за 

дуплика.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Уважаеми  колеги,  ще  припомня  на 

колегата Ивков, че  ние  нямаме  споразумение  с  тази  агенция.  То 

беше  подписано  за  предходни  избори,  за  тези  избори  нямаме 

подписано  споразумение.  Изпратили  сме  преписката  по 

компетентност,  тъй  като  тя  е  орган,  който  отговаря  за  защита 

правата на децата в Република България. Не считам, че Централната 

избирателна комисия може да изземва правомощията на друг орган 

или да дава оценка за свършената работа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, благодаря за вашите доклади и изказвания. Чуха се важни 

мнения и становища.

Мисля,  че  с  това  изчерпихме  тази  точка  от  дневния  ред. 

Продължаваме  с  нова  точка  5а  –  относно  доклад  на  областен 

управител на област Плевен.

Точка 5а. Относно доклад на областния управител – Плевен.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, с вх. № НС-05-209 от 17 май 2017 г. 

областния управител на област Плевен ни докладва назначаване на 

комисия във връзка предадени в резерв в Областна администрация и 

Районната  избирателна  комисия  –  Плевен,  и  подлежащи  на 

унищожаване изборни книжа от изборите за народни представители 

на 26 март 2017 г.

Към писмото е приложена заповедта на комисията, както и 

протокол  от  извършените  действия,  включително  физическо 

унищожаване  на  секционни протоколи,  които  са  били в  резерв  и 

които са върнати от Районната избирателна комисия. Тези действия 

са изпълнени в изпълнение на наше Решение № 4711 от 18 април 
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2017 г. Този доклад следва да се приложи към преписката при нас 

относно изпълнение на това наше решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  благодаря  на  господин  Цачев.  С  това  изчерпихме  и  тази 

точка от дневния ред. Продължаваме със следваща  точка седем  – 

доклади  по  писма.  Първи  докладчик  по  тази  точка  е  госпожа 

Солакова.

Точка 7. Доклади по писма.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ ЦИК-99-249 от 18 май 2017 г.  заявление от юрисконсулт Нина 

Борисова  Димитрова  с  искане  за  прекратяване  на  трудово 

правоотношение по трудов договор с посочен номер, считано от 1 

юни  2017  г.  Договорът  да  бъде  прекратен  на  основание  взаимно 

съгласие.

Предлагам да одобрим искането.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Мария Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева,  Цветозар  Томов);  против  –  2  (Емануил  Христов  и  

Йорданка Ганчева).

Благодаря. Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение вх. № ЦИК-02-30 

от 17 май 2017 г. копие от заповедта на председателя на Народното 

събрание във връзка и с информация от Националния статистически 

институт относно средномесечните работни заплати в обществения 

сектор. Със заповедта са определени размерите на възнагражденията 

на председател, заместник-председател, председатели на постоянни 

комисии, председатели на парламентарни групи и т.н. Това означава 

корекция минус.
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Колеги, докладвам ви покана за семинари в папка „Покани” 

са публикувани. Входящ номер ЦИК-00-446 от 17 май 2017 г. във 

връзка с бизнес етикет; обществени поръчки вх. № ЦИК-00-445 от 

17 май 2017 г.;  вх. № ЦИК-00-447 от 17 май също за обществени 

поръчки. За запознаване. Предоставени са на администрацията.

По същия начин вх. № ЦИК-00-444 от 17 май 2017 г. – това е 

лятна  конференция  за  счетоводители  и  длъжности,  свързани  с 

човешките ресурси. За сведение и запознаване.

Уважаеми колеги,  с  вх.  № ЦИК-11-12 от 16 май 2017 г.  е 

постъпила  молба  от  Катя  Данчева,  беше  машинописец  в 

Централната  избирателна  комисия,  за  издаване  на   УП  2  и  3  за 

периода 3 октомври 2016 г. до 18 април 2017 г., периодът, в който е 

работила  като  главен  специалист-машинописец.  Предлагам  да 

одобрим  искането  и  да  възложим  на  директора  на  дирекция 

„Администрация”  да  организира  издаването  на  съответните 

документи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева,  Росица Матева, Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Благодаря. Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09-89  от 17 май 

2017 г.  е публикувана във вътрешната мрежа докладна записка от 

госпожа  Манолова  по  повод на  постъпило искане  за  издаване  на 

референция на бутик за цветя във връзка с участие в процедура от 

това  дружество,  което  осигурява  явно  цветя  на  Централната 

избирателна комисия. Приложен е и проект на референция, в случай 

че сте съгласни да го гласуваме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване издаването на референция.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица 

Матева,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов); против – 2 (Ивайло Ивков,  Мария Мусорлиева).

Благодаря. Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  на  днешното  заседание  за 

сведение  ви  докладвам  и  моля  да  се  запознаете,  две  докладни 

записки:  вх.  №  ЦИК-09-88  и  ЦИК-09-87  от  17  май  2017  г.  В 

изпълнение  на  протоколно  решение  от  20  април  2017  г.  госпожа 

Манолова  предлага  и  прилага  към  докладната  записка  щатно 

разписание за длъжностите,  които могат да бъдат заети по реда и 

условията  на  чл.  39,  ал.  4  от  Правилника  на  Централната 

избирателна  комисия  по  трудов  договор  за  определен  срок  във 

връзка с организирането и произвеждането на избори. Тъй като са 

посочени  конкретни  бройки  и  наименования  на  длъжности, 

предлагам на работно заседание на Работна група 1.2. или на цялата 

Централна избирателна комисия в кратък срок да разгледаме и двете 

докладни  записки,  защото  изискват  малко   повече  внимание  от 

страна на ЦИК. Включително и втората докладна записка, която е 

информация  във  връзка  със  сключени  трудови  договори  със 

служители  от  администрацията.  По  повод  заета  от  Атанаска 

Христова  Ямачева  длъжност  машинописец  точно  по  чл.  39  са 

предложени три варианта от госпожа Манолова. В същото време ни 

уведомява и за изтичащия срок за изпитване по трудовия договор на 

госпожа  Веселина  Тихолова  и  обръща  внимание  на  размера  на 

възнаграждението и в двата случая.  По същия начин това изисква 

време за запознаване и внимателно обсъждане на работно заседание, 

което можем да проведем в най-кратък срок, включително и утре. 

Днес  - за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  в  тази  връзка  мисля,  че  работното  обсъждане  на  работни 
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групи може да бъде утре в 10,30 ч.  и ви уведомявам сега за това 

работно обсъждане.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладна записка с 

вх. № ЦИК-09-86 от 15 май  2017 г. относно изплащане на суми за 

представително облекло за  членовете  на Централната  избирателна 

комисия и на колегите от администрацията на ЦИК. Съгласно чл. 21, 

ал. 2 и 3 от Вътрешните правила за трудовия ред (в тази част те са 

изменени, приети са на 11 ноември 2014 г.)  на членовете на ЦИК 

ежегодно се изплаща сума за представително облекло в размер на 

две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера, а ал. 3 

определя  размера  за  служителите  от  администрацията  до  1,5 

средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера.

В  докладната  записка  се  обръща  внимание  на  практиката, 

която  имаме  от  миналата  година.  Тогава  ние  сме  приели,  че 

размерът, по който трябва да бъде направено изчислението, е за м. 

декември  2015  г.  по  информация  от  Националния  статистически 

институт. По същия начин предлагам, считам, че няма причини за 

промяна  на  тази  практика,  да  приемем,  че  това  е  размерът  на 

средномесечната  заплата  на  заетите  по  служебно  и  трудово 

правоотношение в обществения сектор за м. декември 2016 г.

Към  докладната  записка  госпожа  Грозданова  ни  е 

представила и разпечатки от официалната страница на Националния 

статистически институт.

Предлагам  да  одобрим  изплащането  този  месец  заедно  с 

възнагражденията на сумите за представително облекло за членовете 

на  ЦИК  и  за  служителите  от  администрацията  на  основата  на 

размерите за м. декември от 2016 г. по справка от НСИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

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

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  
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Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Благодаря. Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-04-12 

от 12 май 2017 г. получихме писмо от Министерството на финансите 

с  приложен  проект  на  решение  за  одобряване  на  средносрочната 

бюджетна  прогноза  за  периода  2018-2020  година.  С  госпожа 

Грозева,  изпълняващ  длъжността,  прегледахме  цялата 

документация,  изискахме  становище  и  от  главния  счетоводител, 

счетохме, че в случая, тъй като Централната избирателна комисия 

няма основание да не съгласува без бележки така представения ни 

проект.  Видно  от  представените  документи  за  периода  2018-2020 

година  са  предвидени  средства,  достатъчни  за  необходимите 

дейности  на  Централната  избирателна  комисия,  включително  за 

обезпечаване  на  възнаграждения  за  работа  на  членовете  и  на 

администрацията.  В  този  смисъл  трябваше  да  съгласуваме  без 

бележки и затова приехме, че не е необходимо само по тази причина 

да се свиква извънредно заседание във вторник.

В сряда  на  заседанието  на  Министерския  съвет  тази  точка 

беше включена и е видно от страницата по актуализирания дневен 

ред  като  точка  от  дневния  ред  и  Министерският  съвет  одобри 

средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година. В 

тези  документи  са  предвидени  основните  политики  на  държавата 

при спазване на целите за един балансиран бюджет, включително за 

увеличаване  на  минималната  работна  заплата,  включително  за 

увеличаване  на  минималната  пенсия,  поетапното  увеличаване  на 

възнагражденията  на  лица  от  педагогическия  персонал.  В  този 

смисъл, както ви казах, и в частта относно бюджета на Централната 

избирателна комисия за периода 2018-2020 година.

Докладвам  ви  за  сведение,  не  се  налага  да  предприемаме 

каквито и да е действия по тази препика. Пак казвам, и да бяхме 

написали  писмо,  то  щеше  да  бъде  без  бележки,  а  съгласно 

Устройствения  правилник  на  Министерския  съвет  и  на  неговата 
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администрация  в  случаите  когато  лице,  адресирано  да  изрази 

становище,  не  представи  такова,  се  приема,  че  съгласува  без 

бележки.

За сведение ви докладвам вх. № ЦИК-06-27 от 11 май 2017 г. 

и вх. № ЦИК-00-443 от 11 май във връзка с издадени електронни 

подписи за Централната избирателна комисия, в случая, на госпожа 

Манолова, от „СТАН АЙ ТИ”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви, 

госпожо  Солакова.  Следващ  докладчик  е  госпожа  Грозева. 

Заповядайте.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № МР-15-4 от 12 май 

2017 г., пристигнало по електронната поща от председателя на ОИК 

– Трън, с което той ни уведомява, че в наше писмо изх. № МР-15-3 

от 11 май 2017 г. сме допуснали грешка в номера на решението на 

Общински  съвет  –  Трън,  както  и  в  датата  на  неговото  издаване. 

Нашето писмо беше адресирано до ОИК – Трън, до Общински съвет 

– Трън, и до кмета на община Трън. Кметът ни моли да коригираме 

тази грешка, като ни изпраща копие от решението.

Предлагам  на  Централната  избирателна  комисия  това  да 

стане  с  протоколно  решение,  а  именно:  допуска  поправка  на 

техническа грешка в писмо с изх. № МР-15-3 от 11 май 2017 г. както 

следва:  в т. 1 текстът „приет с решение № 164 от 28 февруари 2017 

г.” да се чете „приет с решение № 64 от 21 април 2017 г.”

И ако гласуваме това протоколно решение, ви предлагам да 

изпратим до трите адресата писмо с текста на тази поправка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване и двете предложения.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: И в тази връзка колегата Сидерова също 

би трябвало да доклада във връзка с образците на изборни книжа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  на 

госпожа Грозева  и  й  благодаря  за  изпълнението на функциите на 

председателстващ Централната избирателна комисия за времето на 

нашата служебна командировка.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, свързан доклад. Малко преди 

да  заминем,  но  след  последното  заседание,  което  проведохме, 

идентичен сигнал дойде от Общинската избирателна комисия в Трън 

с  приложени  копия  от  книжата.  Погледнала  съм,  за  тези  книжа, 

които сме посочили в нашето писмо с изх. № МР-15-3 от 11 май 

2017 г., номерата на книжата съвпадат, нашите корекции и указания 

са  изпълнени.  Само,  както  каза  колегата  Грозева,  има  техническа 

грешка в изписване на номера на решението, с което са приети, и 

датата на неговото приемане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Нека 

да гласуваме.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Румяна  Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Благодаря. Уважаеми колеги, следващ докладчик съм аз. Ще 

бъда кратка.

В папката за днешно заседание с мои инициали ще видите вх. 

№  НС-02-58  от  15  май  2017  г.  Писмото  е  от  Дирекция 

„Международни връзки и протокол” на Народното събрание. С това 

писмо  Народното  събрание  ни  информира,  че  делегация  на 

Венецианската  комисия  към  Съвета  на  Европа  пристига  на 

посещение в София във връзка с направените промени в Изборния 

кодекс. Представя състава на тази делегация и желанието по време 

на престоя си членовете на Венецианската комисия да осъществят 
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среща  с  Централната  избирателна  комисия.  Предложението  е 

срещата да се осъществи на 25 май от 13,30 до 14,30 ч. в сградата на 

ЦИК.

Уважаеми колеги, предлагам да отговорим, като потвърдим 

провеждането на тази среща в този час и на тази дата.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Румяна  Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Уважаеми колеги, докладвам ви за сведение вх. № ЦИК-07-48 

от 16 май 2017 г., не е преведено на български език. Посланикът на 

Република Австрия ме кани да присъствам на церемония, при която 

госпожа Елена Шекерлетова, постоянен секретар в Министерството 

на  външните  работи,  ще  бъде  наградена  с  високо  отличие  на 

посолството на Австрия.

На следващо място, колеги, към днешна дата за сведение и с 

молба за реакция,  виждате във вътрешната мрежа, вх. № ЦИК-07-47 

от 16 май 2017 г., включително и 1, 1 е преводът. Това е писмо от 

госпожа  Нана  Каландадзе,  ръководител  програми  в  Разширена 

европейска програма на Международния институт за демокрация и 

съдействие  в  изборите.  След  проведен  разговор  по  време  на 

конференцията на Венецианската комисия с госпожа Каландадзе, в 

който участвахме аз и госпожа Ганчева, ни прилагат концепция за 

кръгла маса на тема „Кибер сигурност на изборите”, която ще бъде 

организирана  от  Международния  институт  за  демокрация  и 

съдействие при избори на 16 и 17 юни в Хага, Нидерландия.

Уважаеми  колеги,  поканени  сме  да  участваме  там.  Аз 

заявявам  желанието  си  като  председател  на  Централната 

избирателна  комисия  и  представляващ  Комисията  по  силата  на 

закона  да  участвам  в  тази  конференция,  защото  ми  се  струва 

изключително  важна  с  оглед  и  предстоящите  ангажименти  на 
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Централната избирателна комисия за осигуряване на гласуване по 

интернет. Но това е само становище, което днес изразявам.

Също  така  считам,  че  госпожа  Йорданка  Ганчева,  която  е 

координатор  от  страна  ЦИК  по  проекта  с  Държавната  агенция 

„Електронно управление”, би следвало да участва. Но към днешна 

дата,  колеги,  ви  моля  да  потвърдим  принципното  участие  на 

Централната  избирателна комисия в тази среща,  а  впоследствие в 

оперативен  порядък  да  уточним  кои  ще  бъдат  нашите 

представители.

Уважаеми колеги, нека да изразим принципното си съгласие 

Централната избирателна комисия на България да участва.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

И, уважаеми колеги, последно. Както знаете, една не малка 

част  от  Централната  избирателна  комисия  участва  в  Годишната 

конференция на Венецианската комисия, която се проведе в Санкт 

Петербург.  Колеги,  ще  пристигнат  материали  и  тогава  ще  си 

направим нашия подробен доклад. Към днешна дата единствено бих 

искала  да  споделя,  че,  както  ви  е  известно  и  от  предварителната 

програма, която беше изпратена, на тази конференция се обсъждаше 

как органите за управление на избори да станат по-ефективни, по-

прозрачни, по какъв начин да се засили възможността избирателите 

да  гласуват,  различни форми и на активиране на  избирателите да 

гласуват.  Ще  разкажем  с  колегите  за  работните  групи,  в  които 

участвахме, за тезите, които заемахме. 

Само маркирам, че в рамките на една от работните групи аз 

представих  практиките  на  Централната  избирателна  комисия  по 

отношение  на  разяснителната  кампания  и  информиране  на 

населението, по отношение на връзките с гражданското общество, 

по  отношение  на  предложенията  за  законодателни  инициативи. 
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Казвам го единствено на този етап частично с оглед на това, че при 

заключителната  сесия  след  тези  работни  срещи  България  беше 

посочена като добър пример. Но ще направим подробен доклад по 

този повод, когато имаме всички документи. 

Днес подхващам тази тема поради една-единствена причина: 

молбата  ми  е  да  направим  едно  прессъобщение,  което  да 

публикуваме на нашата интернет страница и да пуснем в медиите, че 

представители на Централната избирателна комисия са участвали в 

тази годишна конференция и на  какво е  била посветена тя,  за  да 

информираме обществото за нашето участие.

Уважаеми колеги, режим на гласуване.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  

Мартин Райков,  Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Благодаря. Колеги, с това изчерпих моите доклади. Следващ 

докладчик  е  госпожа  Ганчева.  Да  се  готви  господин  Чаушев. 

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-

04-01-4/1  от  15  май  2017  г.  Това  е  получен  превод  във  връзка  с 

докладваното  от  мен  писмо,  което  ни  беше  препратено  от 

Министерството на външните работи, а именно това е промяната в 

избирателната  система  за  парламентарни  избори  в  Молдова  от 

пропорционална  към  смесена.  За  сведение  и  запознаване  към 

момента.

Колеги, докладвам ви отново за сведение и запознаване вх. № 

ЕП-03-1-21  от  16  май  2017  г.,  като  то  е  препратено  до 

Министерството  на  външните  работи  с  копие  до  кабинета  на 

министъра за българско председателство на Съвета на Европейския 

съюз и главния секретар на Народното събрание, включително и до 

ЦИК чрез Министерството на външните работи, като това е доклад 
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от заседанието на Работна група „Общи въпроси”, проведено на 12 

май 2017 г. За запознаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря, 

уважаеми госпожо Ганчева. Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № 06-141 от 16 май 2017 г. от кмета 

на община Борино сме получили документи във връзка с отваряне на 

помещение,  от  което  са  предали,  съответно  унищожили  изборни 

книжа с изтекъл срок на годност, съответните протоколи и актовете 

за унищожаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Господин 

Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-04-02-

63 от  15 май 2017 г.  от  Четвърто  районно управление на  МВР е 

постъпило  искане  да  им  предоставим  оригинала  на  списък  на 

избирателите,  подкрепящи  регистрацията  на  партия  за  участие  в 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент.  Необходим  им  е  за 

назначаване  на  съдебно-графическа  експертиза.  Единственият 

проблем е само, че не са посочили на коя партия.

Отговорил съм им, че не може да се изпращат оригинали, а 

могат  на  място  да  се  запознаят,  като  съм  обърнал  внимание  на 

старши разследващия полицай от Четвърто районно управление, че 

не  е  посочено  за  коя  партия,  коалиция или инициативен  комитет 

искат да бъде предоставен списъкът.

Моля да подложите на гласуване писмо с такъв текст.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване на писмото с предложения текст.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева).
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ГЕОРГИ БАХАНОВ:Уважаеми колеги, с вх. № НР-04-02-29 

от 11 май 2017 г. от Пето районно управление на СДВР във връзка с 

тяхно  разследване  и  с  дадени  писмени  указания  на  наблюдаващ 

прокурор при СРП желаят да им предоставим информация подробна 

справка относно това кога са подадени документи за регистрация на 

Инициативен  комитет,  представляван  от  Наташа  Димитрова 

Димитрова,  и от кое лице,  кой е  служителят на ЦИК,  три имена, 

ЕГН,  телефон  за  връзка,  който  е  приел  документите.  И молят  за 

спешност.

Отговорил  съм  с  приложени  документи  от  регистъра  на 

заявленията на инициативните комитети и съм написал, че са приети 

от  Росица  Матева  и  Иванка  Грозева,  членове  на  ЦИК,  като  със 

същите  могат  да  се  свържат  по  месторабота  в  Централната 

избирателна комисия. Не съм посочил ЕГН и телефон за връзка на 

колегите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване този отговор.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  

Мартин Райков,  Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева).

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председател, ще ви 

моля  да  включите  в  дневния  ред  като  допълнителна  точка 

постановление  на  Районна  прокуратура  –  Ботевград,  тъй  като 

същото е за прекратяване и има срок, за да може да го разгледаме 

още на настоящото заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  за  да не гласуваме допълнителна точка в дневния ред,  ви 

предлагам това да бъде последен доклад в точка „Разни”. Благодаря 

ви.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
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МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  използвам 

възможността  да  ви  кажа,  че  и  сега  на  служебното  ни  пътуване 

получихме като комисия много адмирации във връзка с проведеното 

в България Изпълнително бюро на АСЕЛ, под формата дори и на 

множество въпроси кога ще бъде конференцията през ноември, дали 

са добре дошли всички. Всички са ме питали и са благодарили на 

цялата Централна избирателна комисия и са чули, че е било много 

хубаво и искат да дойдат.

В тази връзка ви поднасям докладна записка с вх. № ЦИК-09-

90 от 18 март 2017 г.,  в която ви моля да одобрим едни разходи, 

които  се  наложиха  в  рамките  на  2523,15  лв.,  предишните,  които 

авансово са платени през м. март във връзка със стойки за знамена, 

протоколните подаръци, музейните такси и вечерята в ресторанта, 

преводачите  от  „Транслингва”.  И  ви  моля  общо  да  одобрим 

разходите в размер на 9876,89 лева.  Знаете,  че всичко останало е 

поето от АСЕЛ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

докладната  записка,  изготвена  от  директора  на  дирекция 

„Администрация” е публикувана във вътрешната мрежа в папката на 

госпожа Мусорлиева с вх. № ЦИК-09-90. Можете да се запознаете.

Колеги, коментари? Режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря. Госпожо Ганчева, заповядайте.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-

04-01/5  от  17  май  2017  г.,  препратено  ни  от  Министерството  на 

външните  работи  писмо от  посолството на  Република  България  в 

Лисабон, съдържащо информация относно измененията в изборното 

законодателство  на  Португалия,  които  обхващат  и  гласуването  в 

чужбина. Към настоящия момент за сведение и запознаване.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. Следващ докладчик е госпожа Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

писмо  вх.  №  ЕП-03-2  от  17  май  2017  г.  от  началника  на 

политическия  кабинет  на  министър-председателя  госпожа  Румяна 

Бъчварова, с което ни препраща писмо от господин Антонио Таяни, 

свързано с гласуването на гражданите на Европейския съюз, които 

са  в  неравностойно  положение,  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент. Господин Борисов – е написано в писмото 

на госпожа Бъчварова – препоръчва да имаме предвид молбата на 

господин  Таяни.  Господин  Таяни,  след  като  ни  насочва  към 

приетите  от  Европейския  съюз  и  международни  конвенции  за 

правата на лицата в неравностойно положение, ни уведомява, че е 

имало няколко жалби за нарушени права, в смисъл, невъзможност да 

гласуват граждани на Европейския съюз при минали избори. Поради 

което моли за изборите в 2019 г. да създадем организация, така че да 

осигурим  възможностите  на  тези  лица.  Вие  знаете,  че  и  ние 

констатирахме, че в някои общини бяха създадени прекалено големи 

по състав избирателни списъци за гласуване с подвижна избирателна 

кутия,  поради  което  не  можаха  да  бъдат  посетени  всички  лица, 

включени в тези списъци.

Така  че  ще  отчетем  тези  наши  констатации,  но  аз  ви 

предлагам  съвсем  накратичко  да  отговорим  на  началника  на 

кабинета  какво  сме  направили,  в  смисъл,  че  имаме  решенията  за 

гласуване на лицата с увреждания, че имаме решенията за  гласуване 

с подвижна избирателна кутия. Проследили сме процеса и в бъдеще 

ще предприемем организационни мерки. Считам, че не става дума за 

обяснение,  а  става  дума  за  уведомяване  на  тази  институция  за 

действията  на  Централната  избирателна  комисия,  защото  утре, 

когато  контактува  министър-председателят  с  господин  Антонио 

Таняни, той трябва да знае за какво става дума, а не да се чуди какво 

да  отговаря.  Не  става  дума за  обяснение,  а  става  дума  за  съвсем 

нормални междуинституционални контакти.

47



ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Съгласна съм с колегата Сидерова. 

Може би да изготвим някакъв отговор за другото заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, аз също бих 

помолила да изготвим този отговор.

Колеги,  продължаваме  с  последни  доклади  на  господин 

Баханов, които са важни. Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря  ви,  госпожо  председател. 

Само  едно  постановление  за  прекратяване  на  досъдебно 

производство от Районна прокуратура – Ботевград. Това е едно лице, 

което е  било вписано в списъците по постоянен адрес,  било си е 

направило настоящ адрес, но не е подало заявление за гласуване по 

настоящ  адрес.  Накратко  ви  казвам  какво  е  съдържанието  на 

постановлението за прекратяване. Становището на прокурора е, че 

вместо да проверят дали е подал заявление за гласуване по настоящ 

адрес, те направо са го дописали в списъка, където лицето живее по 

настоящ адрес. Има си настоящ адрес, не е изпълнило процедурата 

по  чл.  36  и  е  допуснато  от  секционната  избирателна  комисия  да 

гласува.  Знаете  за  мотивите  на  прокуратурата,  че  от  субективна 

гледна точка не е налице престъпление, допуснато от длъжностни 

лица, поради което прекратява наказателното производство.

Уважаеми  колеги,  тъй  като  е  изпратено  до  нас  и  има 

седемдневен срок за обжалване евентуално, аз предлагам да остане 

за  сведение  с  оглед  на  изразената  фактическа  обстановка  в 

постановлението.  Ако  има  някакво  друго  становище,  ще  моля 

колегите за следващото заседание да изразят противно становище. 

Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  И  ви  моля, 

господин  Баханов,  в  тази  точка  „Разни”  да  докладвате  и 

несъвместимостта. Заповядайте.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  в  Централната 

избирателна комисия е постъпило с вх. МИ-15-191 от 18 май 2017 г. 
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заявление  от  Антоанета  Аспарухова  Янчева,  председател  на 

Общинската избирателна комисия – гр. Петрич, с която молба моли 

да  бъде  освободена като председател  на Общинската  избирателна 

комисия – Петрич, поради назначаването й като заместник-областен 

управител на област Благоевград. Молбата е в оригинал.

Подготвено  е  решение,  с  което  Централната  избирателна 

комисия да освободи като председател на Общинската избирателна 

комисия  –  Петрич,  област  Благоевград,  Антоанета  Аспарухова 

Янчева  и  анулира  издаденото  й  удостоверение.  Не  съм  съвсем 

сигурен в посочените основания, ако се наложи, ще се актуализират 

основанията  за  освобождаването.  И  да  изпратим  писмо  до 

съответната политическа партия за предложение за нов председател 

на Общинската избирателна комисия – гр. Петрич.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много 

благодаря,  господин  Баханов.  Уважаеми  колеги,  подлагам  на 

гласуване така предложения ни проект на решение.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин  

Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Уважаеми колеги, това е Решение № 4768-МИ/НР.

И, колеги, подлагам на гласуване писмото до политическата 

сила.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин  

Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
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Уважаеми  колеги,  благодаря  ви  за  днешното  заседание.  С 

това  го  закривам,  като свиквам следващото  редовно заседание  на 

Централната избирателна комисия във вторник, 10,30 ч.

(Закрито в 13,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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