ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 534
На 23 май 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК –
Септември.
Докладва: Мария Бойкинова
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Йорданка Ганчева,
Таня Цанева,
Росица Матева,
Бойчо Арнаудов
3. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Мария Бойкинова,
Александър Андреев
4. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева,
Ивилина Алексиева,
Румяна Сидерова,
Севинч Солакова,
Росица Матева
5. Доклади по постановления на прокуратури.
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Докладва: Владимир Пенев
6. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румяна
Стоева-Сидерова и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги! В
залата присъстват 12 членове на Централната избирателна комисия.
Налице е необходимият кворум.
Откривам заседанието на комисията на 23 май 2017 г.
Колеги, предлагам следния проект за дневен ред:
1. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК –
Септември.
Докладчик е госпожа Мария Бойкинова.
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладчици са госпожа Йорданка Ганчева, госпожа Таня
Цанева, госпожа Росица Матева и господин Бойчо Арнаудов.
3. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладчици са госпожа Мария Бойкинова и господин
Александър Андреев.
4. Доклади по писма.
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Докладчици са госпожа Йорданка Ганчева, госпожа Ивилина
Алексиева, госпожа Румяна Сидерова, госпожа Севинч Солакова,
госпожа Росица Матева.
5. Доклади по постановления на прокуратури.
Докладчик е господин Владимир Пенев.
6. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения дневен ред?
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Ако обичате, където прецените,
госпожо председател, да ме включите с две докладни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включвам Ви в
точка четвърта „Доклади по писма“, госпожо Мусорлиева, ако не
възразявате.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля да ме включите,
госпожо
председател, в точка четвърта „Доклади по писма“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви,
госпожо Грозева.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: И мен, ако обичате,
госпожо
председател, да ме включите в точката „Доклади по писма“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви и
Вас, господин Христов.
Госпожо Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Госпожо председател, моля да ме включите
в точката „Доклади по писма“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви,
госпожо Цанева.
Други предложения? Не виждам.
Колеги, ще гласуваме по традиционния начин – с вдигане на
ръка. Ще помоля госпожа Грозева да отчете резултата.
Моля, гласувайте така предложения и допълнен дневен ред.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);
против – няма.
Дневният ред се приема.
Уважаеми колеги, колегите Метин Сюлейман, Камелия
Нейкова, Мартин Райков, Ивайло Ивков, Румен Цачев, Георги
Баханов, Катя Иванова и Ерхан Чаушев отсъстват по обективни
причини. Госпожа Румяна Сидерова закъснява, но ще дойде и ще се
присъедини към днешното заседание.
Преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Проект на решение относно промяна в състава на
ОИК – Септември.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Проектът на решение е с № 4749.
С Решение № 4555 от20.03.2017 г. сме освободили като
секретар на Общинска избирателна комисия – Септември, област
Пазарджик, Георги Маринов Милчев и съответно сме изпратили
писмо до политическата партия, за да направи предложение, в
резултат на което с вх. № МИ-11-6 от 22.05.2017 г. е постъпило
предложение от Петя Николаева Цанкова, председател на
Общинския съвет на БСП – Септември, с предложение за секретар
на ОИК на мястото на освободения, както ви докладвах преди малко.
Към предложението са приложили декларация по чл. 81 във
връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от Изборния кодекс, копие от
дипломата за завършено образование, копие от личната карта на
Ваня Савова Биволарска, както и пълномощно от Корнелия Нинова в
полза на Петя Николаева Цанкова, в резултат на което ви предлагам
да назначим за секретар на ОИК – Септември, Ваня Савова
Биволарска и да й издадем удостоверение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Бойкинова.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Моля, гласувайте така предложения проект на решение с
вдигане на ръка.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 4769-МИ/НР.
Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Първи докладчик е госпожа Ганчева. Заповядайте, госпожо
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ ЦИК-14041/1 от 22.05.2017 г., което е получено и по електронната
поща, и в оригинал по пощата. Това е искане за отваряне на
помещение в община Аврен, като това е обезопасено хранилище с
посочване къде се намира, като целта на отваряне на помещението е
да се извърши експертиза, обработване и предаване на материалите
от изборите със срок на съхранение – постоянен, от произведените
избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. на Отдел
„Държавен архив“ и унищожаване на оставените в общинската
администрация формуляри на изборни книжа от изборите за
народни представители на 26 март 2017 г., които не са предадени в
секционните избирателни комисии и подлежат на унищожаване по
реда на наше Решение № 4711-НС от 14.04.2017 г.
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В папка с моите инициали мисля, че се намира проектът на
решение № 4748, за което ние да разрешим достъпа до това
помещение въз основа на описаното и съгласно нашите решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Ганчева.
Колеги, има ли коментари? Няма.
Моля, гласувайте така предложения проект на решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 4770-НС/ПВР/НР.
Следващ докладчик по тази точка е
госпожа Цанева.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! Колеги,
с писмо с вх. № ПВР-06-144 от 22.05.2017 г. сме получили от кмета
на община Котел копие от заповедта и протокол във връзка с
отваряне на запечатано помещение.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Цанева.
Следващ докладчик е госпожа Матева. Заповядайте, госпожо
Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо с
вх. № НС-05-211 от 19.05.2017 г. от областния управител на област
Русе, с което ни уведомява, че съгласно наше Решение № 4724 от
27.04.2017 г. е отворена запечатана каса в сградата на областната
администрация, в която се съхранява архива на Районната
избирателна комисия – Русе, в изборите за народни представители,
произведени на 26.03.2017 г.
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Извършени са дейностите по разпечатване, преглеждане и
запечатване на касата, като отварянето е извършено от длъжностни
лица, определени със заповед, която е приложена към документите,
и е съставен необходимият протокол, като областният управител ни
благодари за бързината от страна на ЦИК с издаване на разрешение
и разчита на нашето съдействие за изпълнение на задачите, които са
възлагани на областните управители.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Матева.
Следващ докладчик е господин Арнаудов. Заповядайте,
господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ПВР-06-143 от 19.05.2017 г. от кмета на община Долна Митрополия,
с което ни информира, че в изпълнение на т. 30 от Решение № 3796ПВР/НР от 18.10.2016 г. на Централната избирателна комисия ни
изпращат копие от протокол, с който проверените от ГД ГРАО
избирателни списъци от произведените на 6 и 13 ноември 2016 г.
избори за президент и вицепрезидент и национален референдум са
прибрани в помещението, в което се съхраняват изборни книжа и
материали, както ни изпращат и копие от заповедта на кмета за
назначаване на комисия, която да прибере тези книжа.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Арнаудов.
С това изчерпахме точка втора от дневния ред.
Преминаваме към точка трета от дневния ред
3. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Първи докладчик е
госпожа Бойкинова. Заповядайте,
госпожо Бойкинова.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви решението на
Пловдивския административен съд, което е качено във вътрешната
мрежа и моля да се запознаете с него.
Само ще ви припомня, че първоначално беше постъпила
жалбата пред Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-192
от Десислава Георгиева Йорданова против Решение № 613, което
беше отхвърлително, и № 614, с което беше избрана не
жалбоподателката за общински съветник, а следващият по ред.
Съответно
ние
я
препратихме
по
компетентност
на
Административен съд – Пловдив. Нашето протоколно определение
беше обжалвано пред ВАС, Върховният административен съд го
потвърди, а вече има и решение по същество на спора на
Пловдивския административен съд, който отхвърля жалбата. С една
дума казва: независимо, че има влязло в сила съдебно решение на
Върховния административен съд, същото не касае подредбата на
списък А и Б, а само изборния резултат, поради което приема, че
Общинската избирателна комисия не е постановила нищожно
решение и има материална компетентност да постанови атакувания
съдебен акт, тоест, да определи списък А и Б, като подробно в
мотивите е обсъдил, че всъщност Общинската избирателна комисия
няма в своето решение отделен диспозитив, с който да прави
подредбата А и Б, поради което и най-вероятно и не се обжалва от
тази част, а просто към решението са приложили подредбата, която
им е дала "Информационно обслужване" АД. Но то е предложение
за решение и така съдът казва, че независимо от решенията на
Върховния административен съд – може, съответно това не е
окончателно. То подлежи на оспорване.
Благодаря на колегите от ОИК, че ни уведомяват. Съответно
ще ни изпратят и решението на Върховния административен съд, ако
се оспорва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Бойкинова.
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Уважаеми колеги, следващ докладчик по тази точка е
господин Андреев. Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в предходното
заседание ви бях докладвал една преписка, постъпила от Комисията
за защита на конкуренцията с вх. № НС-23-144 от 17.05.2017 г. Тя е
качена във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от
заседанието от 18 май 2017 г.
Ставаше въпрос за сигнал, който е изпратен до Комисията за
защита на конкуренцията от Валя Кръстева като представител на
Клуб „Журналисти срещу корупцията“ – Враца, в който същите са
изтъкнали доводи и са сезирали Комисията за защита на
конкуренцията с обстоятелството, че един от информационните
сайтове, а именно Булнюз.бг, не е публикувал на страницата си
условията и тарифите по време на предизборната кампания за
изборите за народни представители, както и съответно не е качвал
информация по отношение на договорите, които са сключвани със
съответните политически сили за осъществяването на предизборната
кампания. В сигнала повечето доводи, които се излагат, не са
толкова за нарушение на Изборния кодекс и на правилата на
Изборния кодекс, а тези данни са изтъкнати с оглед обстоятелството,
че считат, че има нелоялна конкуренция. Тоест, по този начин тази
медия, съответно като не обявява тарифите и условията си, по
някакъв начин на пазара определя други условия, които са различни
по отношение на останалите медии.
Към сигнала, който ни е препратен по компетентност, вие ще
го видите във вътрешната мрежа, защото той е качен там, не е
подписан от страна на госпожа Кръстева, са приложени съответно и
страници от сайта Булнюз.бг, откъдето се вижда, че има качени
данни и снимков материал по отношение на проведени срещи с
различни политически сили, които са участвали в предизборната
кампания за изборите за народни представители, както и в края е
посочено и представено копие на един от договорите, които медията
е сключила със съответна политическа сила.
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В тази връзка аз миналия път ви го докладвах за запознаване
и съответно комисията да прецени какво решение да вземе във
връзка със сигнала – налице ли е наистина сигнал за нарушение и до
каква степен ние бихме могли да се произнесем с оглед изтъкнатите
твърдения в сигнала.
Вярно е, че принципно това нарушение, ако следва да бъде
установявано, ако наистина има такова и комисията реши, че е
налице, следва да бъде установено от Централната избирателна
комисия, като областният управител по местоседалището на
собственика на медията следва да издаде наказателното
постановление.
От друга страна обаче, дотолкова, доколкото тази
информация се отнася за период, който е отминал, бих искал също
така да напомня, че информацията за договорите, както и за
тарифите, е до обявяването на резултатите от изборите. Тоест, това
вече отдавна е отминало.
Затова оставям в комисията да го обсъдим или вече да вземем
решение във връзка с този сигнал.
Уважаеми колеги, с оглед установяването на обстоятелствата,
свързани с публикуването на страницата на медията на тарифите и
условията, предоставени на политическите сили, както и
обявяването на договорите, предлагам да изпратим писмо до
собственика на сайта, а именно „Форте бароне“ ЕООД, с което да
изискаме информация къде са били обявени тарифите и условията и
информацията за договорите, след което, евентуално при
получаването на обратната информация вече да се произнесем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Андреев.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване така направеното от господин
Андреев предложение.
Режим на гласуване с машинката.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Росица Матева, Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – 1
(Таня Цанева).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, с това изчерпахме и точка трета от дневния
ред.
Преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
4. Доклади по писма.
Първият докладчик по точка четвърта, който ще докладва,
съм аз.
Колеги, моля да отворите във вътрешна мрежа папката на
господин Томов. Там ще намерите писмо с вх. № ЦИК-02-31.
Колеги, това е поздравителен адрес от
господин Главчев,
председател на 44 Народно събрание, към господин Томов по
случай рождения му ден.
Използвам случая, колеги, от името на Централната
избирателна комисия да честитя рождения ден на господин Томов и
да му пожелая да бъде, жив, здрав, много щастлив, много успехи.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Сърдечно благодаря и сърдечно
благодаря на всички колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги,
моля да погледнете във вътрешната мрежа в папка с моите инициали
„Писма – проекти 1.1.1.2.5 и 1.1.1.2.6. Това са благодарствените
писма до госпожа Екатерина Захариева и посланик Светлозар Панов
по отношение на подпомагането в Санкт Петербург, което оказва
нашето Генерално консулство.
Второто писмо е благодарствено писмо до Национална служба
„Охрана“ във връзка с охраната на заседанието на Изпълнителното
бюро.
Колеги, имате ли предложения за корекции? Не виждам.
Подлагам на гласуване изпращането на тези две писма.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, информирам ви, че съм призована в
качеството си на актосъставител да се явя по дело № 9509 на
28.06.2017 г. от 15,30 ч.
Колеги, с вх. № ЦИК-00-451 от 19.05.2017 г., виждате във
вътрешната мрежа публикувана, покана за спектакъл на Нора Мачи
в понеделник, 5 юни 2017 г., от 19,30 ч. в Младежкия театър –
София, вход – свободен.
Също така поканата важи и в сряда, 7 юни 2017 г. от 19,30 ч.
за онези, които ще бъдат в Морската градина – Бургас.
Уважаеми колеги, във връзка с предстоящата ни среща с
представители на Венецианската комисия спомняте си, че на
предишното заседание взехме протоколно решение, с което
потвърдихме провеждането на тази среща на 25 май 2017 г. от 13,30
ч. до 14,30 ч. в сградата на Централната избирателна комисия – така,
както беше написано в писмото.
В тази връзка, колеги, ви докладвам писма вх. № НС-02-58/1,
вх. № НС-02-58/2, с които от Народното събрание се обръщат към
нас, за да поставят въпроса кои членове от страна на Централната
избирателна комисия ще участват в тази среща и къде точно ще бъде
проведена тази среща.
Колеги, в оперативен порядък се свързах със съответния
служител от Народното събрание, като потвърдих, че срещата ще
бъде в тази зала, в която ние заседаваме, и ще присъстват всички
членове на Централната избирателна комисия, които имат
възможност да присъстват.
В тази връзка, колеги, във вътрешна мрежа е публикуван и
един въпросник – „Теми и въпроси за разговор по време на срещата
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с Венецианската комисия“. След като се запознах с въпросника,
установих, че това са темите и въпросите за разговор с Народното
събрание и с отделните комисии в Народното събрание, доколкото
това са въпроси от компетентността на законодателя, а не от
компетентността на Централната избирателна комисия като
правоприлагащ орган. Обърнах се към дамата от Народното
събрание, ако има специфични въпроси, които предварително
представителите на Венецианската комисия биха искали да поставят
на Централната избирателна комисия, моля те да бъдат представени.
Това го докладвам за сведение.
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа е публикувано
писмо с вх. № ЦИК-00-450 от 19.05.2017 г. – покана от Ивайло
Цонев, проектен координатор за България и Македония, Фондация
за свободата „Фридрих Науман“, Проектен офис Югоизточна
Европа. От името на този Проектен офис получаваме покана за
участие в кръгла маса на тема „Дигитална демокрация и електронно
участие“, която ще се проведе от 14,30 до 18.00 ч. на 29 май 2017 г. в
Конферентната зала „Дом на Европа“ – гр. София. Можете да видите
поканата. Програмата ще бъде на английски език.
Уважаеми колеги, пред нас стоят два въпроса. Първият
въпрос е Централната избирателна комисия желае ли да участва и
ако – да, кои да бъдат нашите представители.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване принципното
участие от страна на Централната избирателна комисия, а след това
в оперативен порядък нека всеки, който желае да участва, да заяви
това при госпожа Манолова, за да можем да потвърдим нашето
участие.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
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Предложението се приема.
Колеги, към днешна дата за сведение ви докладвам писмо с
вх. № ЦИК-07-130/23 от 22.05.2017 г. Това са решенията на
Изпълнителното бюро на АСЕЕЕО. Предоставила съм материалите
за превод. Ще докладвам, когато преводът бъде получен. По същия
начин, уважаеми колеги, докладвам и вх. № ЦИК-07-53, което ще
докладвам, когато се получи преводът.
Отново за сведение докладвам писмо с вх. № ЦИК-07-20/9 от
22.05.2017 г. Това са заключенията на 14-тата Европейска
конференция на органите за управление на избори в Санкт
Петербург на английски и руски. В момента, в който се преведат на
български, ще изготвим и съответния доклад с участниците, който
да внесем.
Колеги, това бяха моите доклади.
Продължаваме с друг докладчик по тази точка – госпожа
Ганчева. Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ ЦИК-07-38/16 от 23.05.2017 г. Това е комюнике, превод,
съобщение за среща и предварителна програма от Постоянното
представителство в Брюксел.
Докладвам ви го за запознаване и евентуално на заседанието
в четвъртък, ако трябва да се предприемат някакви действия, тъй
като ми беше дадено преди малко и не съм го изчела цялото.
Колеги, докладвам ви отново към момента за сведение и
запознаване писмо с вх. № ЦИК-07-51 от 19.05.2017 г. с превод с вх.
№ ЦИК-07-51/1 от 23.05.2017 г., като това е покана за финансиране
на училища за избор на обучение в глобален мащаб и е от АСЕЕЕО.
Препратена ни е покана за международен консултативен уъркшоп.
Тъй като срокът е до 29 май – има техническа грешка в превода – ви
го предлагам за сведение и запознаване сега и на следващото
заседание да решим кой ще представлява Централната избирателна
комисия.
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Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-07-50/1 от
19.05.2017 г. ведно с превода от 23.05.2017 г. Това е покана,
приложена от Асоциацията на избирателните комисии в Европа,
откъдето са ни изпратили писмо с покана на Валдете Дака,
председател на Централната избирателна комисия на Република
Косово, за предстоящи парламентарни избори.
Докладвам го за сведение и запознаване на колегите.
Отговорът трябва да се даде до 4 юни 2017 г. На следващото
заседание да преценим кой ще участва от страна на Централната
избирателна комисия или ще отговорим на тази покана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Ганчева.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик – госпожа
Сидерова. Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали ми е преразпределено писмо с вх.
№ МР-18-2/3 от 19.05.2017 г. Това е питане отново от Инициативния
комитет на господин Борис Владов Ангелов като председател на
Сдружение Комитет „Васил Левски“. Свързано е с произвеждане на
местния референдум в Трън и по-специално как могат да се
регистрират представителите на Инициативния комитет, който вече
е регистриран за информационна кампания за местен референдум.
Господин Ангелов се позовава на чл. 124, ал. 4 от Изборния
кодекс, която не е точно тази алинея, която е свързана с
информационната кампания, поради което аз съм подготвила
писмо – това е първият по ред файл:
„В отговор на Ваше писмо, постъпило по електронната
поща – цитирала съм номера – Ви уведомяваме по отношение на
представителите на партиите, коалициите и инициативните
комитети, регистрирани за участие в информационната кампания по
въпросите на местен референдум пред Общинската избирателна
комисия, се прилага наше решение“ – както ние говорихме и
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обсъждахме в зала – „№3718-ПВР/НР от 04.10.2016 г.“ – което е
било подготвено във връзка с националния референдум.
Цитирала съм точките, които се прилагат, тъй като т. 2 не
касае това, а касае изборите за президент и вицепрезидент, другите
подалинеи и изречения, които не съм цитирала, че се прилагат, също
касаят приложението на съответните норми, свързани с изборите за
президент и вицепрезидент. Поради това съм ги изброила.
„…с изключение на посочените в това решение дати и вместо
„РИК“ да се чете „Общинска избирателна комисия“.“
Мисля, че това беше нашето решение към настоящите местни
референдуми – до средата на годината да препращаме към тези
норми. Те уреждат точно тази ситуация – регистриран вече в ОИК
инициативен комитет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Сидерова.
Колеги, имате ли коментари? Няма.
Подлагам на гласуване този отговор.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Госпожо Сидерова, моля, продължете.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, докладвам ви писмо с
вх. № ЧМИ-04-03-7 от 18.05.2017 г., от ГД ГРАО за извършената
проверка за гласуване в нарушение на Изборния кодекс на
частичните избори, произведени на 30 април 2017 г. в кметство гара
Орешец, община Димово, област Видин, и кметство Гецово, община
Разград, област Разград.
При извършената проверка се е установило, че няма
нарушения на Изборния кодекс, както на първия, така и на втория
тур.
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Също за сведение ви докладвам получено писмо с вх. № ПВР
—07-16 от 18.05.2017 г. от Столична община, подписано от
заместник-кметовете госпожа Ралица Стоянова и господин Дончо
Барболов, във връзка с прибиране на списъците след извършена
проверка на гласуване. Материалите са прибрани в помещението.
Комисията е комисията, която е била назначена със заповедта на
кмета преди изборите по чл. 287, ал. 7. Представили са констативния
протокол и приемо-предавателния протокол.
Това също е само за сведение.
За сведение ви докладвам писмо с вх. № МИ-10-14 от
22.05.2017 г. от Политическа партия АБВ, с което тя ни уведомява,
че господин Стефан Георгиев Йотов със съответното ЕГН вече не е
представител на партията за Хасково и Хасковска област. Това е с
оглед, за да знаем, че ако постъпят от това лице действия и
предложения от името на партията, не следва да бъдат уважавани.
Аз ви предлагам това да го приложим при документите в
регистъра на партията плюс в папката на Хасково. (Реплики извън
микрофон.) В такъв случай трябва да я сложим в папката на Хасково
за изборите за президент и вицепрезидент и на Хасково за
общинските избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Сидерова. Копия ще има във всички тези папки.
Това ли бяха Вашите доклади, госпожо Сидерова?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Имам още едно писмо, което е
свързано с едно изследване, но чакам превод. Пак е по линия на
Венецианската комисия и организацията ИДЕА, която работи по
въпроса на избора. Свързано е с избирателните списъци, но в
четвъртък ще дойде преводът и тогава ще го докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Много Ви
благодаря, госпожо Сидерова.
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Солакова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Мога ли нещо да добавя преди
госпожа Солакова? Аз се свързах с АБВ по повод уведомлението. Те
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не знаят за молбата на своя представител в Царево. Така че
подготвеното решение е по-нататък, тъй като аз му пратих по е-mail,
че трябва да ни изпрати молбата си със син печат, за да можем да го
освободим. Партията вече знае и ще предприеме действия за
замяната със следващия от листата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Сидерова.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, първо, ще ви
помоля да погледнете в папката с моите инициали традиционното
писмо, което изпращаме във връзка с частични и нови избори. За
частичните избори на 2 юли 2017 г. да изпратим писмо до кметовете
на общини Антоново, Септември, Иваново, област Русе и община
Димитровград с копие до главния секретар на Министерския съвет,
ГД ГРАО и общинските избирателни комисии в тези общини във
връзка със задълженията на кметовете по организационнотехническата подготовка във връзка с нашето искане да ни
предоставят информация за броя на избирателите по секции, със
съответната редакция в третия абзац, тъй като имаме и община.
Също така да ни изпратят информация за сключените договори, за
което, разбира се, да предприемат веднага постъпки до Печатницата
на БНБ в съответствие с изискванията на чл. 209, ал. 1, като им
предоставим лица за контакт с телефони от Печатницата на БНБ.
В писмото, както виждате, напомнително стои въпросът дали
да им напишем едно последно изречение, че съгласно чл. 209, ал. 1
само бюлетините е задължително да бъдат отпечатани от
Печатницата на БНБ, а формулярите на изборни книжа следва да
бъдат отпечатани – могат да бъдат отпечатани – от избрана от
общинската администрация печатница.
Защото вчера имаше
обаждане от някои общини, които поставят въпроса „задължително
ли е да е в Печатницата на БНБ“, тъй като в някои райони, знаете,
има печатници, които имат този опит при отпечатване на
формуляри.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги,
подлагам на гласуване така предложения ни проект на писмо плюс
това допълнение като последно изречение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Моля продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа
трябва да са публикувани и старите докладни. На предишното
заседание – на 18 май 2017 г., ги докладвах за сведение. На 19 май
имахме заседание на работна група 1.2, на което обсъдихме
докладните записки по този повод и след обсъждането е постъпила
докладна записка от госпожа Манолова с вх. № ЦИК-00-87/1 от
22.05.2017 г. Тази, последната, докладна обхваща предложения и по
първите две докладни с номера „ЦИК-09-87 и ЦИК-09-88 от
17.05.2017 г. Едната докладна е в изпълнение на наше протоколно
решение от 20.04.2017 г. относно изготвяне на проект на щатно
разписание по чл. 39, ал. 4 от Правилника на Централната
избирателна комисия
- за 25-те бройки да се определят
длъжностите, които могат да бъдат заемани при условията и по реда
на тази разпоредба.
Ние разгледахме представения ни проект с оглед на това, че
това е само формално оформяне на вече съществуващо решение на
Централната избирателна комисия по отношение на тези 25 щатни
бройки, тъй като имаме от тях и някои заети за произведените
избори за президент и вицепрезидент и за национален референдум,
както и за изборите за народни представители на 26 март тази
година.
След като разгледахме предложението за длъжностите, които
могат да бъдат заемани по реда и при условията на чл. 39, ал. 4 от
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Правилника на Централната избирателна комисия, с новата докладна
записка ЦИК-09-87/1 е представен проектът така, както се
уточнихме на работното заседание на работна група 1.2. Виждате
длъжностите с посочени кодове по Националния класификатор,
размери на основни заплати, в отделна колона „размер основна
месечна заплата до“, като правим уточнение, колеги, че две от
длъжностите от тези 25 по чл. 39, ал. 4 от Правилника на
Централната избирателна комисия за двата избора е имало сключени
трудови договори с Атанаска Ямачева и Катя Данчева. Първите
трудови договори са съответно от 26 септември 2016 г. и от
3 октомври 2016 г. – за първите избори, а за изборите за народни
представители трудовите договори са сключени на 6 януари 2017 г.
Към настоящия момент от тези два трудови договора в сила е
само един – с Атанаска Ямачева. Трудовият договор с Катя Данчева
е прекратен, считано от 18.04.2017 г.
Тези длъжности могат да бъдат заемани за определен срок –
до два месеца след произвеждане на съответния избор. В случая
става дума за 26 май 2017 г.
В тази връзка първото проекторешение, което предлагаме от
името на работната група, е да утвърдим щатното разписание на
длъжностите, които могат да бъдат заемани при условията и по реда
на чл. 39, ал. 4 от Правилника на Централната избирателна комисия
с посочените други данни по това щатно разписание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Моля продължете, госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, втората докладна записка с
вх. № ЦИК-09-87 от 17.05.2017 г. заедно с новата от 22.05.2017 г. в
тази част е относно информация във връзка със сключени трудови
договори със служители от администрацията и става въпрос за
заетата длъжност точно по чл. 39, ал. 4 от Правилника.
Единственият договор, който е в сила към настоящия момент, е
именно този с Атанаска Ямачева, която изпълнява длъжността
„машинописец“. Нейният срочен трудов договор изтича на 26 май
2017 г.
В тази връзка работната група предлага с госпожа Ямачева
да продължим договорните взаимоотношения, да я привлечем и да й
предложим сключване на трудов договор на бройка от щатното
разписание в администрацията на Централната избирателна комисия
въз основа на направените предложения от госпожа Манолова – три
варианта, обсъдени от нас на работното заседание.
Предлагаме ви да възприемем предложението по третия
вариант, а именно да предложим на госпожа Ямачева сключване на
трудов договор на длъжността „технически сътрудник“ в
администрацията на Централната избирателна комисия, като в
длъжностната характеристика бъде предвидено, че тя ще подпомага
деловодната дейност в Централната избирателна комисия и, когато
има необходимост, ще подпомага машинописното бюро.
В тази връзка е необходимо изменение в щатното разписание.
Да, както казва колегата Грозева, това ще бъде посочено и в
трудовия договор. В щатното разписание е необходимо изменение,
за което има направено предложение с новата докладна записка в
Раздел II, а именно на ред 17 за длъжността „технически сътрудник“
с оглед на възнаграждението по действащия към момента трудов
договор изменение на ред 17 – вместо „до 1000“ в тази колона да
бъде записано „до 1100“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Позволете ми и
да допълня, уважаеми колеги, във вътрешната мрежа има проект
„Допълнително споразумение“ – се нарича папката – вторият PDF-
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файл е „проект на трудов договор“, изготвен от нашата
администрация. Моля да го погледнете.
Уважаеми колеги, аз ще помоля и за втората част от доклада
по отношение на промяна на щатното разписание и след това ще го
подложа на гласуване.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, както принципно се
уточнихме, до 25 май тъкмо да бъде извършено едно допълване и
прецизиране на проекта на трудов договор на Атанаска Ямачева, тъй
като 25 май не е късно да гласуваме както сключването на трудовия
договор с Атанаска Ямачева, така и допълнителното споразумение с
Веселина Тихолова, за която е следващата част от доклада.
В докладната записка госпожа Манолова посочи и наистина
се оказа така, госпожа Тихолова е назначена със срок до 31 май
2017 г. въз основа на проведения конкурс в Централната
избирателна комисия. В тази връзка имаше две предложения – да
помислим дали имаме предложения за прекратяване на трудовия
договор и, ако нямаме такова предложение, да обмислим
възможността за увеличаване на възнаграждението на „главен
специалист ИКТ“.
В тази връзка работна група 1.2 не прави предложение за
прекратяване на трудовия договор. Напротив, правим предложение
за оформяне на договорните взаимоотношения с госпожа Веселина
Тихолова. Но правим предложение за изменение в щатното
разписание и конкретно за нея да определим размер на
възнаграждение 1350 лв. по трудовия договор.
В тази връзка е направено предложението на
администрацията с госпожа Тихолова да се сключи допълнително
споразумение, тъй като имаме нов размер на възнаграждението и да
продължим договора с нея за неопределен срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, в оперативен порядък обсъдихме детайли по тези докладни.
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Колеги, подлагам на гласуване промяната в щатното
разписание в двете позиции по отношение на възнаграждението.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване сключването на
трудов договор с Атанаска Ямачева на длъжността „технически
сътрудник“, срок на договора – безсрочен, и посочената основна
месечна заплата, както и на трудов договор с госпожа Веселина
Тихолова на позицията, която в момента заема, отново със срок за
неопределено време и възнаграждение, както беше посочено – 1350
лв., като, колеги, бланките на договорите ще бъдат допълнително
утвърдени на следващото ни заседание.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете с докладите си, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
вх. № ЧМИ-06-35 от 22.05.2017 г. – заявка от община Димитровград
до Печатницата на БНБ във връзка с частичния избор на 2 юли
2017 г.
Докладвам ви го за сведение.
Докладвам ви вх. № НС-07-77 от 18.05.2017 г. – писмо от
заместник-кметовете на Столична община Ралица Стоянова и Дончо
Барбонов в изпълнение на Решение № 4711-НС от 18.04.2017 г. на
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ЦИК за унищожен резерв от бюлетини в районни администрации
„Средец“, „Възраждане“, „Лозенец“, „Красна поляна“, „Надежда“,
„Студентски град“ и „Панчарево“, както и на неизползвани
формуляри на изборни книжа. Всички тези формуляри, включително
и резерва бюлетини, непредоставени на секционните избирателни
комисии, оставени като резерв в общинската администрация. Със
заповед на кмета на общината е била назначена комисия, която е
събрала тези формуляри и е извършила унищожаването, посочен е и
начинът. Подробно са ни информирали за предприетите и
извършени действия във връзка с нашето решение.
Докладвам го за сведение.
Колеги, във вътрешна мрежа са публикувани вх. № ЕП-2-23/2
от 18.05.2017 г. и ЦИК-00-448 от 18.05.2017 г. от Държавна Агенция
„Електронно управление“, откъдето сме получили писмо във връзка
с провеждането на ежегодна обществена консултация на
Европейския портал за данни за 2017 г. В тази връзка в срок до 1 или
2 юни 2017 г. следва да се попълни и да се изпрати общоевропейски
въпросник за оценка на състоянието на отворените данни за 2017 г.,
както и отчет за наличието на информация от обществения сектор за
повторно използване относно прилагането на директивата във
връзка с тези отворени данни.
Второто писмо е относно правила за извършване на проверки
на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на
съответствието на технически и функционални задания за
провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или
внедряване на информационни системи или електронни услуги.
Предлагам да възложим на администрацията и заедно с това
да напомним отново, тъй като все още не са готови, че с едно
предишно писмо от Държавна агенция „Електронно управление“
имахме възложена задача на администрацията да ни бъде
предоставена информацията в такъв срок, че да можем да се
запознаем, както и в изпълнение на тези две нови писма.

25
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги,
възлагаме на администрацията – нека да възложим - със срок една
седмица, защото виждаме, че много се бавят.
Подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сведение ви докладвам писмо с вх.
№ ЦИК-00-178/5 от 19.05.2017 г. – покана за семинар.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
уважаема госпожо Солакова.
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Матева.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, започвам с Общинска
избирателна комисия – Хайредин. Припомням ви случая. Както
знаете, от Районна прокуратура – Козлодуй, ни беше изпратена за
изпълнение присъда на две лица, едното от които се оказа, че е
избрано за общински съветник в Общински съвет – Хайредин, а
наложеното наказание беше две години лишаване от право да заема
определени държавни или обществени длъжности, свързани с
упражняването на избирателни права на гражданите.
След като Централната избирателна комисия при проверка
установи обстоятелството, че господин Емил Алексиев Тодоров е
избран за общински съветник в Общински съвет - Хайредин,
изпратихме писмо на 28.02.2017 г. на Общинската избирателна
комисия – Хайредин, с което препратихме и влязлата в сила
присъда, и ги уведомихме, че следва да предприемат действията по
чл. 30, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА и да уведомят Централната избирателна
комисия.
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Тъй като доста време не се случваше нищо и в страницата на
ОИК – Хайредин, нямаше никакви данни, последната качена
информация е от 04.11.2015 г., изпратихме ново писмо от дата
03.04.2017 г., с което отново им напомнихме, че следва да изпълнят
задълженията си по ЗМСМА, като по-подробно им разписахме, че
когато има влязла в сила присъда, не се уведомява лицето, за да
подаде възражение, каквото те бяха направили.
Всъщност те би следвало да се съберат на заседание, да
констатират, че правомощията като общински съветник на лицето са
прекратени с влизането в сила на присъдата и да обявят следващия
за избран, като отново им указваме, да уведомят Централната
избирателна комисия и Районна прокуратура – Козлодуй, за
предприетите действия.
Тъй като отново доста време нямаше никакви действия от
страна на ОИК – Хайредин, аз ви докладвах и няколко пъти се
опитвах да се свържа по телефона, включително и през общината,
чрез кмета, чрез секретаря на кметството, тъй като на телефоните,
които са обявени на страницата на Общинска избирателна комисия –
Хайредин, отговаряха лица, които, след като се представих,
затваряха телефона и го изключваха.
Сега ви докладвам писмо от Общинска избирателна комисия –
Хайредин, което е с вх. № МИ-27-91 от 18.05.2017 г., с което
Общинската избирателна комисия – Хайредин, ни уведомява и ни
изпраща Решение № 138 от 15 май 2017 г., с което, след като се е
събрала Общинската избирателна комисия и по някакъв начин е
получила информация от Монтанския окръжен съд, е взела решение,
че до произнасяне на Окръжен съд – Монтана, по искането,
отправено от господин Емил Алексиев Тодоров за възобновяване на
съдебното следствие, няма да се произнася във връзка със
задълженията си по чл. 30, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА.
Очевидно обаче до Общинската избирателна комисия по
някакъв начин е достигнала информация, че ние се опитваме да се
свържем с тях, тъй като в плика се съдържа това послание, с което
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сме информирани, че ОИК – Хайредин, няма служебни телефони,
нито компютър, на който да работи и да поддържа сайта си. Затова
сайтът не е активен, като служебните телефони са върнати вечерта
след края на общите местни избори. На гърба са записани личните
телефони на председателя, заместник-председателя и секретаря.
Аз веднага се свързах с председателя на Общинска
избирателна комисия – Хайредин, която потвърди всичко това, което
ви казвам в момента, и заяви, че много трудно работят, няма къде да
се събират на заседание, нямат компютър, на който да проверят,
включително и електронната си поща или да актуализират сайта си.
В тази връзка аз ви предлагам следните действия. Да изпратим
едно писмо, което е подготвено и е качено във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали, което е подготвено с традиционния текст,
който изпращаме до кметовете на общини, с който ги молим за
съдействия за осигуряване на ефективна работа на Общинската
избирателна комисия, като аз ви предлагам тук да бъдем малко поподробни и обстоятелствени и към писмото, което е подготвено, да
добавим, че указваме, че следва кметът на община Хайредин да
осигури на ОИК – Хайредин, подходящо помещение за обезпечаване
на нейната нормална работа за провеждане на заседания и
дежурства, както и да предостави необходимата техника и
материали, включително и компютър с интернет връзка, за да може
да поддържа и актуализира интернет-страницата на Общинската
избирателна комисия, както и телефон – възможно е и стационарен
телефон – на който с Общинската избирателна комисия да може да
бъде осъществяван контакт и своевременно да бъде предавана
кореспонденцията, която се получава за Общинската избирателна
комисия на председателя и секретаря, тъй като председателят ме
уведоми, че част от писмата са й предадени с голямо закъснение,
включително и писмото от Централната избирателна комисия –
първото – й е предадено с около месец закъснение.
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Така че предлагам това писмо да гласуваме в момента до
кмета на общината с копие до Общинската избирателна комисия, за
да бъде уведомена за действията, които сме предприели.
Другото писмо, което ви предлагам, тъй като в разговора,
който аз проведох с председателя на ОИК, се оказа, че в тази
комисия има един юрист, която не винаги идва на заседания, тъй
като е в София, а председателят на ОИК има юридическо
образование, но не практикува. Но си поговорихме по въпроса за
това какво решение би следвало да вземе Общинската избирателна
комисия и й дадох указания съобразно писмото, което ние сме
изпратили от 3 април, че следва да свика незабавно заседание, за да
може да бъде обявен следващият за избран, тъй като съставът на
Общинския съвет в момента на практика е незаконосъобразен, тъй
като в него взема участие и продължава да взема участие лице, на
което са прекратени пълномощията.
Но въпреки всичко ви предлагам да гласуваме второ писмо,
отново до Общинската избирателна комисия, с което отново да им
укажем незабавно събиране и вземане на решение за обявяване на
следващия за избран, като първата част от това решение може да
бъде, че констатира, че правомощията на този общински съветник са
прекратени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Матева.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Ан блок подлагам на гласуване двете писма.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете с докладите си, госпожо Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо
от Комисията за защита на личните данни с вх. № НС-23-145 от
18.05.2017 г. С това писмо председателят на комисията господин
Венцислав Караджов ни уведомява, че в комисията е образувано
производство във връзка с подадени жалби от три лица, които са
описани в писмото. То се намира във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали, можете да го видите, включително ни препраща
като копие жалбите, които са подадени до Комисията за защита на
личните данни, като обаче се прави искане в това писмо
Централната избирателна комисия да разпореди във връзка с наше
Решение № 4387 от 02.03.2017 г. и в частност с т. 20 от последното,
да разрешим да бъде отворено запечатано помещение в областна
администрация Враца, в което се съхраняват изборните книжа и
материали от произведените избори, за да могат да бъдат
предоставени на Комисията за защита на личните данни заверени
копия от документи, които са описани.
А моето лично мнение обаче е, че колегата Караджов като
бивш член на ЦИК би следвало да знае, че такова искане следва да
бъде отправено от областния управител на област Враца, а не от
Комисията за защита на личните данни. Така че ви предлагам да
отговорим в този смисъл на Комисията за защита на личните данни с
копие до областния управител на област – Враца, за да укажем по
този начин, че би следвало искането за отваряне на запечатано
помещение до Централната избирателна комисия да бъде отправено
от областния управител на област Враца.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги,
подлагам на гласуване така направеното предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня
Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
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Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Матева, за следващия Ви доклад.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
НС-25-14/3 от 18.05.2017 г., с което фирмата „Милива“ ООД, която
беше избрана за изпълнител на обществена поръчка с предмет
„консултантски услуги за организиране и провеждане на
разяснителна кампания в интернет-медии и управление на
комуникацията през фейсбук“, ни моли за референция за добро
изпълнение по договора. Разбира се, ние сме доволни от работата,
която са извършили. Референцията им е необходима по Закона за
обществените поръчки.
От администрацията е подготвена референция, която ние по
принцип даваме в такива случаи. Така че, доколкото все пак ние сме
доволни от работата на тази фирма, ви предлагам да гласуваме и
тази референция. Тя е качена във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване референцията.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня
Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, връщам на доклад,
ако си спомняте, последно така решихме във връзка с писмото на
господин Гетов по исканата от Централната избирателна комисия
информация за двете лица със съвпадащи първо и второ име, но с
различно фамилно име, едното от които беше извадено от списъците
за гласуване в гр. Видин, поради факта, че се е намирал в списъците
за гласуване, съставени от болница „Софиямед“. Впоследствие при
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извършената проверка от Централната избирателна комисия се
оказа, че е възможно това да е друго лице, с друга фамилия, без
данни обаче за ЕГН.
И тъй като бяхме поискали информация от господин Гетов
по трите имена на тези две лица – дали има такива лица, с какъв
постоянен адрес са – той ни върна информация, че не може да ни
предостави тези данни, тъй като това са лични данни и се позовава
на подписаното между Централната избирателна комисия и
Министерството на регионалното развитие и благоустройството
споразумение от 08.04.2014 г., на базата на което споразумение на
Централната избирателна комисия й е осигурен ограничен достъп до
Национална база данни „население“.
Обсъждахме този въпрос и решихме на следващо заседание
да го върнем, евентуално да преценим и да решим дали да поканим
на среща министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Аз ви предлагам да вземем едно протоколно решение, с което
да изпратим писмо до министъра на регионалното развитие и
благоустройството с покана за среща, включително с участието на
директора на Дирекция ГРАО господин Иван Гетов.
Предлагам ви темата на срещата да бъде промяна на
споразумението, което сме подписали, тъй като в това споразумение
единственият начин за достъп до база данни „Население“ на
Централната избирателна комисия е чрез ЕГН. Ако ние нямаме ЕГН
на което и да е лице, никаква друга справка не можем да изготвим. А
това е поредният отказ на господин Гетов да ни предостави данни.
Припомням случая с Велинград – с адресите, припомням
случая с 18-годишните, които за пореден път ни бива отказано,
въпреки че сме администратор на лични данни и въпреки че
Изборният кодекс определя, че ние сме органът, който поддържа
базата данни на избирателите.
Така че ви предлагам да гласуваме писмо, с което – може би
за началото на юни с оглед предстоящите ни срещи и с
Венецианската комисия – да предвидим среща при съгласуване на
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датата и часа оперативно – по телефона – с министъра, съответно с
неговия сътрудник-секретарка, която отговаря за това.
Едновременно с това ви предлагам въпреки всичко да
гласуваме едно писмо до Националната здравноосигурителна каса, с
което да й препратим данните, които имаме до момента, за да бъде
извършена проверка дали болница „Софиямед“ е отчела две лица с
тези имена – Цветан Кирилов Лозанов и Цветан Кирилов Георгиев,
които да са били лежащо болни в болницата в посочения период,
когато са съставяни избирателните списъци или не и да ни
предостави информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Матева.
Колеги, имате думата по двете предложения. Не виждам
коментари.
Уважаеми колеги, ан блок подлагам на гласуване двете
писма.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня
Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик – госпожа
Мусорлиева. Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали първата докладна, която е
подготвена от правните специалисти в администрацията, която е
свързана с една обществена поръчка, ви я поднасям само за
запознаване и за мнение за заседанието в четвъртък. Тя е с вх. №
ЦИК-09-92 от 23.05.2017 г., като моля да я обсъдим с работната
група, свързана с конференцията на 8 – 10 ноември 2017 г., както е
свързана докладната, и да се съберем, за да обсъдим как да бъде
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поднесена, как да бъде разпоредено на администрацията да ни я
поднесат по подходящия начин. Това, първо.
Втората докладна записка е от директора на Дирекция
„Администрация“ относно конкурс за заемане длъжността
„финансов контрольор“. Тя е с вх. № ЦИК-09-91 от 22.05.2017 г.
Понеже е кратка, просто ще ви я прочета:
„В изпълнение на решение от 02.02.2017 г. е публикувана
обява на интернет-страницата на комисията и в два ежедневника спазена е процедурата – за заемане длъжността „финансов
контрольор“.“
Както знаете, във връзка с изборите отложихме този въпрос.
Просто с протоколно решение от 24.01.2017 г. ЦИК е определила
състав на комисията, която да проведе конкурса. Сега просто ви
моля Централната избирателна комисия да обсъди и вземе решение
за продължаване на действията по процедурата на конкурса и го
насрочим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Мусорлиева.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз считам, че на всички са
ясни причините защо Централната избирателна комисия може би не
завърши този конкурс – предвид активния период и ангажиментите
ни с произвеждането на парламентарните избори. Но от друга
страна, като член на тази комисия и госпожа Манолова, която е
подписала докладната, аз лично, а и доколкото съм разговаряла
примерно с колегата Нейкова, не съм запозната, че в Централната
избирателна комисия са постъпили такива. Може би своевременно
администрацията трябваше да ни информира.
Аз считам, че директорът на Дирекция „Администрация“ в
Централната избирателна комисия в никакъв случай не може да
предполага някакво решение на Централната избирателна комисия,
било то и с докладна. По-скоро по така представената ни докладна
ние не трябва да взимаме никакво решение, защото така или иначе
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има определена комисия. Комисията, която, доколкото се сещам, е
от мен, госпожа Нейкова, господин Чаушев, господин Цачев,
директора на дирекция, госпожа Мусорлиева би трябвало да се
събере, да бъде запозната от администрацията с постъпилите
документи, да се провери дали тези лица все още проявяват интерес
и да предприеме действия, с които да запознае Централната
избирателна комисия какво трябва да се случи. Може би колегата
Манолова би следвало да запознаеше членовете на Централната
избирателна комисия с това и постъпилите документи, които са част
от комисията, а не да внася докладна, с която ни моли да вземем
решение да обсъдим да продължим действията.
Колеги, ние решение за спиране на действията нямаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Ганчева.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, като изцяло се
съгласявам с казаното от госпожа Ганчева, може би имам не точно
вина, а някакви действия, тъй като при мен дойде папката, след като
изтекоха тези срокове, и аз просто я предадох за съхранение. Беше
наистина много усилно време. Предадох я за съхранение при
госпожа Манолова.
Изцяло поддържам това, което предложи госпожа Ганчева –
да се събере определената комисия и да продължи процедурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Можем ли да
продължим, спазвайки реда?
Имате ли още доклади, госпожо Мусорлиева? Не.
Следващ докладчик е
госпожа Грозева. Заповядайте,
госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, много ви моля да отворите
папка с моите инициали от днешна дата, където ще намерите качен
договор и едно споразумение. Договорът е с госпожа Василка
Класанова Георгиева, преподавателят ни по италиански език.
Предлагам ви споразумение за удължаване на часовете, промяна в
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чл. 2 и в чл. 3 – то е изписано – и съответно в чл. 3 е
възнаграждението. Да продължим срока на това споразумение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Грозева.
Колеги, имате ли коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване това предложение.
Уважаеми колеги, в рамките на времето за гласуване не
гласуваха колегите.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това допълнително
споразумение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня
Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, добре е да възложим на администрацията
да прегледа и другите договори за езиково обучение, за да се види
трябва ли да се предприемат действия при тях или могат да
продължат изпълнението си.
Уважаеми колеги, следващият докладчик по тази точка е
господин Емануил Христов. Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Колеги, получили сме писмо-искане от председателя на ПП
Християнсоциален съюз за предоставяне на екземпляр от бюлетина
от парламентарните избори от 26 март 2017 г. Ние все още не сме
направили разпределението, но тъй като имаме практика да даваме
бюлетин на политическите партии, които имат желание, предлагам
да утвърдим специално за този случай и да предоставим такъв
бюлетин, след като ни бъдат доставени бюлетините. Имахме един
такъв случай за един адвокат. Предполагам, че в скоро време ще
получим цялата бройка и ще можем да направим официалното
разпределение за Народното събрание, за министерства и т.н.
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Но тъй като е единичен случаят, ще моля да приемем това
предложение за ПП Християнсоциален съюз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Христов.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар
Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, получили сме по
електронната поща едно запитване от главен специалист ЕСГРАОН
на община Септември. То е във връзка с провеждането на частичния
избор в с. Бошуля, община Септември, област Пазарджик, на 2 юли,
с което прави запитване. Той има два въпроса. Единият въпрос е, че
съгласно наше Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. и
методиката към него иска да им изпратим процентното съотношение
между парламентарно представените партии и коалиции по т. 13 от
съответното решение.
В същото време ни пита за доизясняване на ситуацията как да
се приложи разпоредбата на чл. 92, ал. 6 от Изборния кодекс,
съгласно която пък при определянето на състава и ръководството на
СИК се запазва съотношението между партиите и коалициите,
представени в Общинската избирателна комисия.
Ако си спомняте, ние с едно наше междинно тълкувание за
частичните избори, когато ни бяха запитали, дадохме този отговор –
да се ползва именно чл. 92. Но в края на краищата, чл. 92 касае
местните избори, а не частичните избори и това, че ние тогава
предложихме да се ползва именно чл. 92, ал. 6, се имаше предвид, че
нямаше новопроизведени парламентарни избори и де факто
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общинските избирателни комисии и секционните избирателни
комисии се образуваха на един и същи принцип, спрямо едно и също
Народно събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, важен е този въпрос. В крайна сметка ви моля, ако наистина
желаете да говорите, докато докладчикът докладва, поне да го
правите по-тихо.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: В случая предлагам да отговорим с
кратко писмо, в което да укажем къде може да бъде намерено
съотношението – в сайта на Народното събрание, ще го опиша
подробно. Да посочим, че чл. 92, ал. 6 касае общите местни избори и
следва да бъде приложено съотношението на сега действащите
парламентарно представени партии, защото иначе се получава де
факто пълно несъответствие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Христов.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Гледам хронограмата за 2 юли и
виждам т. 19:
„19. Кметът на общината съобщава публично и публикува на
интернет-страницата на общината датата, часа, мястото за
провеждане на консултациите за съставите на секционните
избирателни комисии. Срокът за публикуване на поканата е 28 май
2017 г.“
Предлагам ви този въпрос да го обсъдим в заседание. За това
сме попитани от сътрудник в общинската администрация.
Предлагам на следващото заседание да обсъдим този въпрос, но да
имаме и работна група, защото аз съм на малко по-друго становище.
Законът не е предвидил промените, които стават в Народното
събрание и именно затова чл. 92, както тук госпожа Грозева извън
микрофон каза, именно заради възможни промени е решил, че
секционните комисии се назначават съгласно състава на общинските
избирателни комисии, а те са с мандат мандатът на общинските
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съвети. Защото е възможно на практика да има два избора, даже, ако
има предсрочни избори, и не може непрекъснато да се менят и да се
объркват съставите на секционните избирателни комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Сидерова.
В тази връзка, колеги, тъй като въпросът е и математически, и
юридически, аз наистина ви приканвам да направим едно обсъждане
преди следващото заседание, за да може Централната избирателна
комисия първо да е убедена и след това да дава еднакви указания
при предстоящите избори.
Оставяме този важен въпрос за следващото заседание.
Записвам си.
Следващ докладчик е госпожа Цанева. Заповядайте, госпожо
Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, с вх. № МИ-15-200 от
22.05.2017 г. сме получили писмо от Общинската избирателна
комисия – Невестино, област Кюстендил. С това писмо ни изпращат
молба, постъпила на 12.05.2017 г. чрез председателя на Общинския
съвет – Невестино, от кмета на кметство Рашка Гращица за подаване
на оставка.
Изпращат ни копие от молбата, изпращат ни и Решението на
ОИК – Невестино, от 15.05.2017 г. за предсрочно прекратяване
пълномощията на кмета на кметство Рашка Гращица, както и
справка от ГД ГРАО към дата 12.05.2017 г., от което е видно, че
населението на това кметство е от 138 души. И в самото писмо, и
ОИК ни съобщава, че видно, че броят на населението е под
законоустановения минимум за провеждане на частичен избор за
кмет на кметство.
Моето виждане е, че това писмо е за сведение, тъй като в
случая нямаме искане за назначаване на кмет на кметство, за да
изпращаме съответно на общината указания.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване предложението за изпращане на
писмо със стандартен текст.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветомир
Томов); против – 1 (Мария Мусорлиева).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, продължаваме със следваща – точка
пета – от дневния ред.
5. Доклади по постановления на прокуратури.
Докладчик е господин Пенев. Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, започвам с общ доклад по
отношение на три постановления, които са постъпили в Централната
избирателна комисия. И трите са от Районна прокуратура –
Момчилград. Те са съответно с номера ЕП-09-12 от 28.03.2017 г.,
ЕП-09-10 от 16.03.2017 г. и ЕП-09-11 от 16.03.2017 г. И трите
постановления са за прекратяване на наказателно производство във
връзка с извършвана проверка на лица, гласували в изборите за
членове на Европейски парламент от Република България през май
2014 г., като основанието, поради което е прието, че следва да се
прекрати наказателното производство следствие на извършената
проверка е, че всички лица са гласували извън страната, подписали
са съответните документи, че имат право да гласуват. Установено е,
че са в списъците на заличените лица, тъй като нямат настоящ адрес
на територията на Европейския съюз. Но и на трите лица тези
регистрация с настоящ адрес извън България е извършена служебно
по реда, по който се е извършвала преди 2010 г. въпреки и в
отклонение на разпоредбите на закона, поради което е прието, че
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лицата имат право да участват в тези избори и се прекратява
наказателното производство.
Разбира се, че предлагам тези три постановления за сведение.
Докладвам ви писмо с вх. № НС-09-33 от 03.05.2017 г. от
Районна прокуратура – Пловдив. Касае се за преписка, образувана
по сигнал за нарушение на последните избори за народни
представители. Извършена е проверка. Установено е, че няма данни
за извършеното нарушение, за което е образувана преписката,
поради което е издадено постановление, с което се отказва
образуване на наказателно производство.
Следващият доклад е също за преписка от Районна
прокуратура – Гр. Пловдив, с вх. № НС-09-32 от 03.05.2017 г.
Отново е за проверка в последните избори. Образувано е по сигнал
за извършване на предизборна агитация в изборния ден. Извършена
е проверка, установено е, че няма такива данни, които да се
потвърждават за такава агитация и затова е отказано да се образува
наказателно производство.
Докладвам ви постановление за прекратяване на наказателно
производство, постъпило в ЦИК с вх. № МИ-09-21 от 18.05.2017 г.
Касае се за проверка при нарушение при местните избори през 2015
г. Установява се, че едно лице, което няма постоянен и настоящ
адрес, тоест, не е налице избирателно право, тъй като няма такъв
адрес на територията на общината, е дописано в избирателния
списък, тъй като членовете на секционната избирателна комисия са
установили, че лицето е включено в списъка за национален
референдум, решили са, че е налице техническа грешка. Допуснали
са го да гласува и съответно прокуратурата приема, че в случая не е
налице субективният елемент, а извършването на нарушението е
резултат от некомпетентност на секционната избирателна комисия.
Докладвам го за сведение.
Последният ми доклад е с вх. № ЕП-09-13 от 22.05.2017 г. на
Районна прокуратура – Никопол. Прието е, че за петте лица, за които
е извършвана проверка на територията на община Никопол, касае се
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отново за изборите за Европейски парламент, не е установено да е
налице осъществено престъпление по чл. 168, ал. 1 или ал. 2 от
Наказателния кодекс, тъй като всичките са гласували извън
страната.
Макар да ми се струва това постановление за необосновано и
да сочи непознаване на Изборния кодекс, все пак ви го предлагам за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Много Ви
благодаря, господин Пенев.
Уважаеми колеги, преди да закрия днешното заседание се
обръщам към ръководителите на работните групи в рамките на тази
и следващата седмица да съберат работните групи с оглед
предстоящия анализ на произведени избори и референдуми и
предложения за подобряване на законодателството.
Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
Свиквам следващото заседание в петък, 26 май 2017 г.
от 15,00 ч.
(Закрито в 12,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева

