
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 535

На  26  май  2017  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проекти на решения относно допускане/регистрация на 

партии и коалиции за участие в частичните избори на 2 юли 2017 г. 

Докладват: Йорданка Ганчева

 Румяна Сидерова

2. Проект на решение относно предложение до президента 

на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на 

кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен.

Докладва: Таня Цанева

2а. Промени в състави на ОИК.

Докладва: Владимир Пенев  

2б.  Доклад  относно  обявяване  за  избран  народен 

представител.

Докладва: Румяна Сидерова

2в.  Поправка  на  техническа  грешка  в  хронограмата  за 

частичните избори на 2 юли 2017 г., приета с Решение № 4757-МИ.

Докладва: Румяна Сидерова

3. Доклад относно прекратяване пълномощията на кмет на 

кметство.

Докладва: Александър Андреев
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4. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.

Докладват: Александър Андреев

Мария Бойкинова

Владимир Пенев

Иванка Грозева

Бойчо Арнаудов

5. Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.

Докладват: Владимир Пенев

Мария Бойкинова

Иванка Грозева 

Таня Цанева 

Бойчо Арнаудов

Александър Андреев

6. Доклади по писма.

Докладват: Ивилина Алексиева

 Севинч Солаков,

   Йорданка Ганчева

 Румяна Сидерова

 Таня Цанева

7.  Доклади  по  писма  до  МВР  и  постановления  на 

прокуратури.

Докладва: Владимир Пенев

8. Разни. 

Докладват: Таня Цанева

 Иванка Грозева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Александър Андреев, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир 

Пенев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова, Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева. 
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ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Георги  Баханов, 

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, 

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

Заседанието беше открито в 15,10 ч. и председателствано от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  членове  на 

ЦИК,  добър ден! В залата присъстват 12 членове на Централната 

избирателна  комисия.  Толкова  ще  бъдем  през  цялото  заседание. 

Налице е необходимият кворум. 

Откривам заседанието на комисията на 26 май 2017 г. 

Всички  отсъстващи  от  заседанието  отсъстват  поради 

ползване на отпуск или поради служебна командировка.

Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред:

1. Проекти на решения относно допускане/регистрация на 

партии и коалиции за участие в частичните избори на 2 юли 2017 г. 

Докладчик  е  госпожа  Ганчева  и  както  разбрах 

непосредствено преди заседанието – още  и госпожа Сидерова, която 

допълвам. 

2. Проект на решение относно предложение до президента 

на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на 

кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен.

Докладчик е госпожа Таня Цанева. 

3.  Доклад  относно прекратяване  пълномощията  на  кмет  на 

кметство.

Докладчик е  господин Александър Андреев.

4.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.

Докладчици  са  господин  Андреев,  госпожа  Бойкинова, 

господин Пенев, госпожа Грозева, господин Арнаудов.
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5. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.

Докладчик е господин Владимир Пенев.

6. Доклади по писма. 

Докладчици  са  госпожа  Алексиева,  госпожа  Солакова, 

госпожа Ганчева, госпожа Сидерова, госпожа Цанева.

7. Доклади по писма до МВР и прокуратури.

Докладчик е  господин Пенев.

8. Разни.

Докладчик е госпожа Цанева.

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в 

така предложения дневен ред? Много колеги вдигнаха ръце. Така че 

този път започвам от дясната си страна.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:   Госпожо  председател,  моля  да 

включите нова точка в дневния ред „Промени в съставите на ОИК“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включвам Ви и 

предлагам това да бъде нова точка - т. 2а.

Следваща  беше  госпожа  Бойкинова.  Заповядайте,  госпожо 

Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите в точка пета – изплащане на възнаграждения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих 

госпожа Бойкинова в точка пета и  госпожа Грозева също я включих 

там.

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля, госпожо председател, в същата точка 

пета да ме включите с доклад за изплащане на възнаграждения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Арнаудов.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Моля, госпожо председател, и мен да 

включите в същата точка – точка пета.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Сидерова.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Госпожо  председател,  моля  да 

включите нова точка „Обявяване за избран народен представител в 

7.Габровски многомандатен район.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 

Сидерова, това ще бъде нова точка – т. 2б.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо председател, моля да ме 

включите с доклад в точката за изплащане на възнаграждения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви, 

господин Андреев.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Госпожо  председател,  моля  и  в 

т. „Разни“ да ме включите с доклад, ако обичате.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви, 

госпожо Грозева.

Други предложения? Не виждам.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения и 

допълнен дневен ред.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов);  против –   няма.

Дневният ред се приема.

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:

1. Проекти на решения относно допускане/регистрация 

на партии и коалиции за участие в частичните избори на 2 юли 

2017 г. 

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  заявление, 

подписано от  господин Бойко Борисов, председател, представляващ 

партия ГЕРБ, заведено под № 1 на 23 май 2017 г.  в регистъра на 

партиите  за  участие  в  частичните  избори  за  кмет  на  кметство 

Бошуля, община Септември, област Пазарджик, за кмет на кметство 
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Тръстеник,  община  Иваново,  област  Русе,  за  кмет  на  община 

Антоново,  област  Търговище,  и  за  кмет  на  кметство  Ябълково, 

община Димитровград, област Хасково, насрочени за 2 юли 2017 г.

Към  заявлението  са  приложени  изискуемите  документи,  а 

именно удостоверение за  актуално правно състояние  на  партията, 

издадено на 18 май 2017 г. от СГС съответния състав към съответно 

фирмено дело,  удостоверение  с  № 4800447  от  22  май  2017  г.  от 

Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2014, 

2015 и 2016 г.,  пълномощно в полза на Цветомир Петров Паунов, 

като  партията  е  регистрирана  съгласно  наше  решение  за  общите 

избори.

Налице са изискванията на закона. Заявено е наименование за 

отпечатване върху бюлетината – ПП ГЕРБ. 

Предлагам  ви  да  приемем  решение,  с  което  да  допуснем 

Партия ГЕРБ за участие в частичните избори за кметове на кметства 

съобразно доклада ми.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Ганчева.

Колеги, имате ли коментари? Не виждам.

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов);  против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 4771-МИ.

Следващ  докладчик  е   госпожа  Сидерова.  Заповядайте, 

госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

заявление с вх. № 2 в нашия регистър, постъпило от ПП Движение за 

права  и  свободи,  за  регистрация  в  частичните  избори  за  кмет  на 

кметство  Бошуля,  община Септември,  област  Пазарджик,  кмет  на 

кметство Тръстеник, община Иваново, област Русе, кмет на кметство 
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Ябълково, община Димитровград, област Хасково, кмет на община 

Антоново, област Търговище.

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи, 

включително  удостоверението  за  актуално  състояние  и 

удостоверението  от  Сметната  палата,  които  са  с  дата  след 

насрочване на изборите с укази на президента, съответно и след 31 

март 2017 г.

Предлагам ви проект за решение с № 4752, който да одобрим 

и да допуснем до участие партията в частичните избори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли 

коментари? Не виждам.

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов);  против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 4772-МИ.

Моля, продължете,  госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващият проект е по заявление с 

вх.  №  3  от  нашия  регистър.  Това  е  заявление  от  Българска 

социалистическа партия за участие в частичните избори за кметове 

на кметства така, както ги изброих при предишния доклад – и кмет 

на община Антоново.

Заявлението е съгласно нашия образец. Към заявлението са 

приложени  всички  необходими  книжа,  включително  нови  и 

актуални удостоверения за актуално състояние и удостоверение от 

Сметната  палата  след  31  март  2017  г.  съгласно  изискването  на 

закона.

Предлагам ви проект на решение № 4758.

Ако не  е  изчистено  в  наименованието  на  партия,  ще  бъде 

само „Българска социалистическа партия“ без тире „БСП“.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Изчистено  е, 

госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, имате ли коментари? Не виждам.

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов);  против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 4773-МИ.

  Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Само  да  помоля,  току-що  ми 

донесоха проект за поправка на техническа грешка в хронограмата. 

Моля да включите това в дневния ред като съответна нова точка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване включването на нова точка – т. 2в – в дневния 

ни ред: „Поправка на техническа грешка в хронограма“.

Моля, гласувайте.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов);  против – няма.

Предложението се приема.

Колеги, с това изчерпахме точка първа от дневния ред.

Продължаваме с точка втора от дневния ред:

2. Проект  на  решение  относно  предложение  до 

президента на Република България за насрочване на частичен 
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избор  за  кмет  на  кметство  Цани  Гинчево,  община  Никола 

Козлево, област Шумен.

Заповядайте,  госпожо Таня Цанева

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали ви предлагам проект на решение относно 

предложение до президента на Република България за насрочване на 

частичен избор за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола 

Козлево, област Шумен.

В  ЦИК  е  получено  писмо  от  Общинската  избирателна 

комисия с вх. № МИ-15-190 от 16.05.2017 г., с което ни изпращат 

необходимите  документи,  а  именно  решение  на  Общинската 

избирателна комисия № 159,  писмо на Общинския съвет,  както и 

заверено копие от заявлението на кмета на кметство Цани Гинчево.

След направената проверка в ГД  ГРАО с писмо с вх. № МИ-

04-03-14 от 23.05.2017 г. получихме уведомление от ГД  ГРАО, че 

броят на населението е 520 лица с постоянен адрес в кметство Цани 

Гинчево и отговаря на изискванията по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

Затова  предлагам  Централната  избирателна  комисия  да 

предложи  на  президента  да  насрочи  частичен  избор  за  кмет  на 

кметство  Цани Гинчево,  община  Никола  Козлево,  област  Шумен, 

както и да изпратим писмо до президента на Република България с 

това предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Цанева.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов);  против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 4774-МИ.
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Колеги,  подлагам на гласуване изпращането на писмото до 

президента със съпътстващите документи.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов);  против – няма.

Предложението се приема.

Уважаеми колеги, с това изчерпахме точка втора от дневния 

ред.

Продължаваме със следващата точка – т. 2а – от дневния ред:

2а. Промени в състави на ОИК.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папка 

с моите инициали са публикувани проектите и писмата във връзка с 

необходимостта  от  извършване  на  промени  в  съставите  на 

Общински избирателни комисии.

Докладвам ви преписка с вх. № МИ-15-185 от 11.05.2017 г.  С 

писмо  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Момчилград,  ни  е 

изпратена молба от Радослав Владимиров Гинчев,  който по лични 

причини  –  семейни  –  моли  пълномощията  му  като  член  на 

комисията  да  бъдат  прекратени.  Проектът  на  решение  е  № 4756, 

съответно проектът на писмото до политическата партия, която да 

предложи член за назначаване на мястото на освободения член, е с 

№ 111-52.

Предлагам  ви  да  вземем  решение,  с  което  освобождаваме 

като  член  на  ОИК Радослав  Владимиров  Гинчев  със  съответното 

ЕГН и анулираме издаденото му удостоверение, както и ви моля да 

изпратим  едно  писмо  до  политическата  партия,  която  го  е 

предложила за назначаване в Общинската избирателна комисия, за 

да може съставът на комисията да бъде попълнен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Пенев.
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Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

ни проект на решение.

Режим на гласуване.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов);  против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 4775-МИ/НР.

Колеги, подлагам на гласуване изпращането на писмото със 

стандартен текст.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов);  против – няма.

Предложението се приема.

Моля, продължете,  господин Пенев, с докладите си.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Следващият ми доклад в същата точка 

е по преписка с вх.  № МИ-15-203 от 23.05.2017 г.  Постъпила е  в 

Централната избирателна комисия молба от Петър Петров Велчев за 

освобождаването му като член на Общинска избирателна комисия – 

Пазарджик,  поради изпадането  му  в  несъвместимост,  тъй  като  от 

18.05.2017 г. същият е назначен за заместник-областен управител на 

област Пазарджик.

Предлагам ви да вземем решение, с което да го освободим 

като  член  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Пазарджик,  да 

анулираме издаденото удостоверение, съответно да изпратим писмо 

до партията, която е направила предложение за включването му в 

състава на комисията, за да бъде попълнен същият.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Пенев.
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Колеги,  подлагам  на  гласуване  предложения  ни  проект  на 

решение.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов);  против –   няма.

Решението се приема.

Решението има № 4776-МИ/НР.

Колеги, подлагам на гласуване изпращането на писмото.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов);  против – няма.

Предложението се приема.

Моля, продължете с докладите си,  господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Последният ми доклад по тази точка е 

във връзка с преписка с вх. № МИ-110-16 от 25.05.2017 г. Касае се за 

предложение от общинския ръководител на ПП ГЕРБ в Антоново, 

област Търговище, за извършване промяна в състава на Общинската 

избирателна комисия поради подаване на заявление от член на ОИК 

– Антоново, Галина Янева, която по здравословни причини желае да 

бъде  освободена.  Документите  са  постъпили  по  електронната  ни 

поща,  но  тъй  като  Общинската  избирателна  комисия  е  в  активен 

период,  на  територията  на  общината  предстоят  частични  избори, 

затова  си  позволявам  да  докладвам  преди  да  са  постъпили 

документите в оригинал.

Проблемът  обаче  е,  че  приложена,  разбира  се,  диплома  за 

висше образование,  даже и свидетелство за съдимост на лицето е 

приложено,  но за  съжаление е  приложена декларация,  която е  по 

стар образец, който е от преди измененията в Изборния кодекс през 

2016 г., поради което ще ви помоля да отложим за малко доклада, за 
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да  може  да  се  комплектува  преписката  по  съответния  начин  –  с 

декларацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  предлагам,  ако  не 

възразявате, тъй като Общинската избирателна комисия е в активен 

период,  да се  свърже колегата-докладчик,  за  да изпратят вярната 

декларация.  С оглед на  това,  че  евентуално има затруднения при 

намирането на образеца,  понеже знаете,  че с последващо решение 

във връзка с измененията в Изборния кодекс ние променихме и тази 

книга, така че предлагам да гласуваме проекта на решение, ако няма 

някакви възражения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, ако има 

някакъв проблем, аз своевременно ще ви уведомя.

Сега подлагам на гласуване предложения проект на решение.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам образеца на декларация да 

го качим при книжата, които са за частични избори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да,  но  нека 

първо да гласуване предложения ни проект на решение.

Режим на гласуване.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов);  против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 4777-МИ/НР.

Вече може би е добре наистина да качим на повече от едно 

място,  на  по-видно  място  образеца  на  декларация  –  там,  където 

посочихте,   госпожо Сидерова,  и при преглед на страницата – на 

друго подходящо място, ако такова намерим.

Мисля, че не е необходимо да го гласуваме.

Колеги, с това изчерпахме точка 2а.
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Преминаваме към новата точка – т. 2б – от дневния ред:

2б.  Доклад  относно  обявяване  за  избран  народен 

представител.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  получили  сме 

писмо с вх. № НС-02-61 от 26.05.2017 г., подписано от председателя 

на  Народното  събрание,  с  което  ни  уведомява,  че  са  прекратени 

предсрочно  пълномощията  на  народния  представител  Кирил 

Николаев Добрев, избран с листата на Коалиция БСП за България в 

Седми изборен район – Габровски.

Поради  това  ви  предлагам  проект  на  решение,  който  е  с 

№ 4753. С този проект на решение да обявим за избран за народен 

представител в 44-то Народно събрание от Седми изборен район – 

Габровски, Кристина Максимова Сидерова със съответното ЕГН от 

листата на Коалиция БСП за България.

Решението да се обнародва в "Държавен вестник".

Предлагам ви да изпратим писмо до "Държавен вестник" и до 

Народното събрание с копие от решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Сидерова.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение.

Режим на гласуване.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов);  против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 4778-НС.

Подлагам ан блок на гласуване изпращането на двете писма – 

до председателя на Народното събрание и до "Държавен вестник".

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
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Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов);  против – няма.

Предложението се приема.

С това изчерпахме точка 2б.

Колеги,  преминаваме  към  следващата  точка  –  т.  2в  – от 

дневния ред:

2в.  Поправка  на  техническа  грешка  в  хронограмата  за 

частичните избори на 2 юли 2017., приета с Решение – 4757-МИ.

Отново докладчик е госпожа Сидерова. Заповядайте, госпожо 

Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

проект  за  поправка  на  техническа  грешка  в  хронограмата  за 

частичните избори на 2 юли 2017 г. Проектът е с № 4761.

Допусната е грешка в хронограмата, като е посочено, че за 

дата шест месеца преди датата на изборите да се счита 2 февруари. 

Вярната дата е 2 януари 2017 г. 

Поради това ви предлагам проекта в този смисъл – да се чете 

за дата шест месеца преди изборния ден съгласно чл. 396, ал. 1, чл. 

397, ал. 1 и § 1, т. 4 и 5 от Допълнителните разпоредби на Изборния 

кодекс датата 2 януари 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Сидерова.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Подлагам на гласуване този проект на решение.

С  това  изчерпахме  точка  2в  от  дневния  ред.  Гласували  12 

членове на  ЦИК:  за  –  12 (Александър  Андреев, Бойчо  Арнаудов, 

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Румяна  Стоева-

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

против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 4779-МИ.
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Продължаваме с точка трета от дневния ред:

3. Доклад относно прекратяване на пълномощията на 

кмет на кметство.

Докладчик  е   господин  Андреев.  Заповядайте,  господин 

Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,  докладвам ви 

постъпило писмо с вх. № МИ-15-201 от 23.05.2017 г. от Общинска 

избирателна  комисия  –  Айтос,  с  което  ни  изпращат  приложените 

решения – протокол и допълнителни документи във връзка с взетото 

решение  към  тях,  с  „вярно  с  оригинала“  по  отношение  на 

прекратяването пълномощията на кмета на с. Чукарка. 

В тази връзка те са ни изпратили решението, което е взето на 

19.05.2017  г.  Решението  съответно  подлежи  на  обжалване  в 

седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд – 

Бургас, съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 5, като отделно от това 

ще ни изпратят допълнително решение - след влизането в сила на 

тяхното решение.

В тази връзка ви го докладвам в момента за сведение, като и 

самата комисия е посочила, че ще ни изпратят вече ново решение, с 

което  да  предложат  евентуално ние да  направим предложение до 

президента на Републиката за насрочване на частичен избор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Андреев.

Продължаваме със  следваща точка –  точка 4 –  от дневния 

ред:

4. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.

Отново  Вие  сте  първи  докладчик,   господин  Андреев. 

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в тази връзка 

ви докладвам за сведение писмо с вх. № МИ-15-202 от 23.05.2017 г., 

пак от Общинска избирателна комисия – Айтос, с което ни изпращат 

протокол във връзка с отваряне на запечатано помещение, в което се 
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съхраняват изборните книжа и материали от местните избори през 

2015 г. на общината. Това съответно е свързано със съхраняването 

на документацията на самия ОИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Андреев.

Следващ  докладчик  е   госпожа  Грозева.  Заповядайте, 

госпожо Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-14-113 

от   25.05.2017  г.  по  електронната  поща  е  пристигнало  писмо, 

подписано от кмета на община Роман,  господин Валери Ролански, с 

което ни моли да разрешим отварянето на запечатано помещение, в 

което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените 

избори за президент и вицепрезидент на Републиката и  национален 

референдум,  произведени  на  6  и  13  ноември  2016  г.,  както  и 

изборните книжа и материали от произведените избори за Народно 

събрание на 26 март 2017 г.

Искането е във връзка с това да бъдат върнати и прибрани 

списъците  от  гласуването  за  президент  и  вицепрезидент  на 

Републиката, които са били дадени за проверка на ТД  ГРАО.

Тъй  като  съгласно  наше  Решение  №  3796-ПВР/НР  от 

18.10.2016 г.,  т.  30 ние сме постановили,  че  за  разпечатването  на 

помещение за прибиране на избирателните списъци, върнати от ТД 

ГРАО,  не  се  изисква  специално  разрешение  от  Централната 

избирателна  комисия,  съм  подготвила  две  писма,  които  са  във 

вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали.  Едното  е  кратко, 

другото – по-дълго. Моля да ги видите.

Аз  ви  предлагам  краткото  да  възприемем  –  че  не  е 

необходимо  изрично  разрешение  на  Централната  избирателна 

комисия съгласно т. 30 от наше Решение № 3796-ПВР/НР.

Другото  е  малко  по-дълго.  В  него  съм  обяснила  как  се 

отварят помещенията. Както прецените.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Грозева.
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Колеги, ще подложа на гласуване краткия вариант на писмо, 

след което ще дам десетминутна почивка.

Уважаеми колеги, режим на гласуване.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов); против – няма.

Предложението се приема.

Колеги, давам десет-минутна почивка.

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, в залата сме отново 12 членове на Централната избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум.

Продължаваме днешното заседание.

Колеги,  стигнахме  до  точка  четвърта.  Последен  докладчик 

беше   госпожа  Грозева.  Сега  отиваме  към  доклада  на   госпожа 

Бойкинова.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  искане  за 

отваряне на запечатано помещение от кмета на община Сливен. В 

помещението  се  съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от 

произведените  избори  за  народни  представители   на  5  октомври 

2014 г.  Целта  на  отварянето  на  помещението  е  експертиза, 

обработване и предаване на материалите от изборите със  срок на 

съхранение – постоянен, на отдел „Държавен архив“ – гр. Сливен.

Предлагам  ви  да  разрешим  отварянето  на  запечатаното 

помещение  с  цел  извършване  на  експертиза,  обработване  и 

предаване  на  материалите  от  изборите  за  народни  представители 

през  2014  г.,  като  достъпът  до  запечатаното  помещение  да  се 

осъществи по реда на т. 20 и т. 21 от наше Решение № 4387-НС от 
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02.03.2017 г., както и да се състави заповед на кмета на общината и 

съответните протоколи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Бойкинова.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  предложения  ни  проект  на 

решение.  

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов);  против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 4780-НС.

Следващ докладчик е господин Пенев. Заповядайте, господин 

Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  писмо, 

първоначално  постъпило  в  Централната  избирателна  комисия  по 

електронната поща с вх. № Н Р-14-2 от 16.05.2017 г., впоследствие 

същото писмо е постъпило и в оригинал на 17.05.2017 г.  То е  от 

кмета на община Лясковец. С него се иска отваряне на запечатано 

помещение, в което се съхраняват торбите с бюлетините,  изборни 

книжа и материали от проведения на 27 януари 2013 г.  национален 

референдум. Иска се също и отваряне на запечатаното помещение, в 

което  се  съхраняват  торбите  с  бюлетините,  изборни  книжа  и 

материали от  проведените  на  26  март  2017  г.  избори за  Народно 

събрание,  тъй  като  в  общината  предстои  ремонт  на  помещения в 

сградата на общинската администрация и целта е преместването на 

книжата  от  референдума през  2013  г.  в  помещението,  в  което  се 

съхраняват книжата от парламентарните  избори през март 2017 г.

В  тази  връзка  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите 

инициали е публикуван проект на решение. Колеги, аз предлагам, 

тъй  като  за  помещенията,  в  които  се  съхраняват  книжа  от 

национален референдум, не е необходимо да се дава разрешение от 

Централната избирателна комисия, да дадем разрешение, с което се 
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разрешава достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват 

материалите от изборите за народни представители от 26 март 2017 

г.  с  цел  преместване  в  него  на  книжата  и  материалите  от 

националния референдум от 2013 г., като достъпът да се осъществи 

по реда на т. 20 и т. 21 от Решение № 4387-НС от 02.03.2017 г., за 

извършените действия да се съставят съответните протоколи. Извън 

посочените  действия  да  не  се  допуска  развързване  на  торби  и 

отваряне на пликове с изборни книжа и материали от други избори, 

включително от  референдума  през  2016  г.  Посочили  сме  в  какъв 

срок се съхраняват изборни книжа и материали и съответно да се 

изпрати информацията до ЦИК за извършените действия.

Това е, което предлагам да вземем като решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Пенев.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

проект на решение.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов);  против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 4781-НС.

Продължаваме  със  следващ  докладчик  по  тази  точка  – 

господин Арнаудов.  Господин Арнаудов, заповядайте.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

ПВР-06-145 от 23.05.2017 г.  от кмета на община Девин, който ни 

изпраща протокол за достъп до помещение, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали от произведените избори за президент и 

вицепрезидент  на  Републиката,  националния референдум,  както  и 

частичния  избор  за  кмет  на  кметство  Грохотно,  община  Девин, 

област Смолян. 

Този протокол е  във връзка  с  отваряне на помещението за 

поставяне  на  избирателните  списъци  на  СИК  от  изборите  за 
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президент  и  вицепрезидент  на  Републиката  след  приключила 

проверка  в  ГД   ГРАО,  както  и  две  заповеди  за  определяне  на 

длъжностни лица от общинската администрация.

Докладвам го за сведение.

Второ писмо, постъпило по електронната поща на ЦИК с вх. 

№ МИ-06-300 от 25.05.2017 г. от кмета на община Лясковец. То е 

във връзка с унищожаване на документи от произведените избори за 

президент и вицепрезидент на Републиката и местните избори през 

2011 г. и частичен избор за кмет на кметство в с. Джулюница през 

2014 г.  с изтекъл срок на съхранение,  които нямат практическо о 

справочно значение,  и ни изпращат заповеди на кмета на община 

Лясковец за сформиране на комисии, протоколи на комисиите, акт за 

унищожаване на ценни документи с изтекъл срок на съхранение и 

протокол за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на 

съхранение и удостоверение за администратор на лични данни на 

„Трейд пейпър“.

Това също го докладвам за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Арнаудов.

Връщаме се на докладите на  господин Пенев,  които са за 

сведение.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  постъпила 

преписка – отново от община Лясковец. Тя е с вх. № ПВР-06-146 от 

26.05.2017  г.  Касае  се  за  писмо,  към  което  са  приложени  акт  за 

унищожаване на ценни документи с изтекъл срок на съхранение във 

връзка  с  архивиране  на  книжата  от  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на Република България от 2011 г., местните избори 

през 2011 г. и частичен избор за кмет на кметство в с. Джулюница, 

произведен през 2014 г.

Освен акта за унищожаване на ценни документи е приложена 

заповедта  за  назначаване  на  комисия,  протокола  на  експертната 

комисия  и  протокол  за  разпечатване  и  отваряне  на  помещението, 

протокола за унищожаване на неценните документи с изтекъл срок 
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на  съхранение,  както  и  удостоверение  на  „Трейд  пейпър“  – 

администратор  на  лични  данни,  във  връзка  с  унищожаването  на 

книжата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Пенев. Уважаеми колеги, тази преписка е пристигнала два 

пъти под различни номера и затова два пъти беше докладвана.

Моля продължете,  господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Докладвам също писмо с вх. № ПВР-

06-137 от 12.05.2017 г., което е от кмета на община Ловеч. Към това 

писмо  е  приложена  заповед,  с  която  комисията  по  чл.  287  да 

извърши действия по приемане на книжа от ТД ГРАО. Приложен ни 

е  също  и  протокол  за  извършените  действия  и  приемателно-

предавателна разписка. 

Следващият входящ номер е № НС-06-95 от 17.05.2017 г. от 

община Ловеч във връзка с отваряне на запечатано помещение № 14 

в  учрежденския  архив  на  общината  от  проведените  избори  за 

народни представители на 5 октомври  2014 г., като ни е приложена 

заповедта  за  определяне  на  комисия  в  състав,  която  да  отвори 

помещението,  както  и  констативен  протокол  за  извършените 

действия от комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Пенев.

Продължаваме с точка пета от дневния ред:

5. Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.

Първи  докладчик  отново  сте  Вие,  господин  Пенев. 

Заповядайте.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  искане  с  вх. 

№ МИ-27-82 от 09.05.2017 г. от Общинска избирателна комисия – 

Берковица, за изплащане на възнаграждения за проведени заседания 

на 3 и на 18 април 2017 г.

Първото заседание е било във връзка с проверка по преписка 

на Районна прокуратура – Берковица, като съответно е бил изготвен 
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отговор с последни данни от проверката, извършена по искането на 

Районната  прокуратура,  съответно  е  взето  решение  да  се  изготви 

това  писмо  и  да  се  изпрати  до  Районната  прокуратура,  като  на 

заседанието  са  присъствали  председател,  заместник-председател, 

секретар и осем членове.

На  18  април  2017  г.  е  проведено  заседание  във  връзка  с 

прекратяване  пълномощията  на  общински  съветник  във  връзка  с 

избирането  му за  народен представител в  Народното събрание на 

последните  парламентарни  избори,  съответно  за  обявяване  на 

следващия избран от съответната листа общински съветник. На това 

заседание  са  присъствали  отново  председател,  заместник-

председател, секретар и осем членове.

Предлагам да одобрим изплащането на възнагражденията за 

заседанията на Общинската избирателна комисия.

Преписката е комплектувана с контролен лист за извършен 

предварителен финансов контрол и с всички необходими документи, 

в  смисъл  на  копие  от  протоколите и  заявлението  е  подписано  от 

председателя и от секретаря на ОИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Пенев.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов);  против – няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Пенев, за следващия Ви доклад.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Имам още един доклад по тази точка. 

Той  е  постъпил  с  вх.  №  МИ-27-88  от  17.05.2017  г.  с  искане, 

подписано от председателя и секретаря на Общинската избирателна 

комисия в Луковит, с което се иска изплащане на възнаграждение за 

проведено на 9 май 2017 г. заседание на Общинската избирателна 
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комисия във връзка с  прекратяване пълномощията като общински 

съветник на лице, което е избрано за народен представител. Взето е 

решение  за  констатиране  на  предсрочно  прекратяване  на 

пълномощията  му,  за  анулиране  на  издаденото  удостоверение,  за 

обявяване  за  избран  за  общински  съветник  на  следващия  в 

съответната листа, съответно за издаване на удостоверение за това, 

че е общински съветник.

На  заседанието  са  присъствали,  председател,  заместник-

председател, секретар и шест члена.

Предлагам да одобрим изплащане на възнаграждението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Пенев.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

 Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов);  против –   няма.

Предложението се приема.

Благодаря Ви, господин Пенев.

Колеги, прекъсваме за малко докладите по точка пета, за да 

се върнем към доклад по точка първа:

1. Проекти на решения относно допускане/регистрация 

на парии и коалиции за участие в частичните избори на 2 юли 

2017 г.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  4  в 

регистъра на партиите и коалициите за частичните избори на 2 юли 

2017 г. постъпи заявление от ПП АБВ – Алтернатива за българското 

възраждане,  за  участие  в  частичните  избори на  2  юли 2017  г.  за 

кметове на кметства и за кмет на община Антоново.

Към  заявлението  са  приложени  всички  необходими 

документи  –  актуални  удостоверения  от  Сметната  палата   след 

31 март 2017 г., удостоверение за актуално състояние от Софийски 
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градски съд след публикуване на Указа на президента за насрочване 

на тези избори.

Поради  това  съм  ви  предложила  проект  с  №  4762  и 

предлагам да допуснем за участие партията в частичните избори на 2 

юли 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Сидерова.

Колеги, не виждам коментари.

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.

Режим на гласуване.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов);  против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 4782-МИ.

Продължаваме с точка пета от дневния ред:

5.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.

Следващ докладчик е  госпожа Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви с вх. № МИ-

27-97 от 22.05.2017 г. искане от Общинска избирателна комисия – 

Стражица, за проведено дежурство и заседание.

Дежурството е проведено на 15.05.2017 г. от председател и 

двама членове и то е във връзка с това, че те са приели документи 

относно  искане  за  прекратяване  пълномощията  на  общински 

съветник,  тъй  като  същият  е  назначен  за  заместник-областен 

управител  на  област  Велико  Търново,  съответно  са  уведомили 

членовете на ОИК – Стражица, за свикване на заседание, изготвили 

са дневен ред, проект за решение, както и за работа в електронния 

сайт  на  ОИК.  Съответно  на  17.05.2017  г.  се  е  провело  самото 

заседание,  на  което  са  присъствали  председател,  заместник-



26

председател,  секретар  и  седем  члена.  На  това  заседание  ОИК  – 

Стражица, е прекратила пълномощията на общинския съветник и на 

негово място е обявила следващия за избран.

Поради това ви предлагам да се изплати възнаграждението за 

заседанието и дежурството от членовете на ОИК – Стражица.

Към  преписката  има  приложен  контролен  лист  за 

предварителен контрол с мнение да бъде поето плащането, както и 

счетоводна справка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Бойкинова.

Колеги,  ще  изчакаме  известно  време,  защото  двама  от 

членовете на ЦИК са извън зала. Когато се върнат, ще подложа на 

гласуване това предложение.

Колеги, нека да чуем и следващите доклади.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо 

с  вх.  №  МИ-27-89  от  17.05.2017  г.  Това  е  искане  от  Общинска 

избирателна комисия – Монтана, за заплащане на възнаграждение за 

едно заседание, което те са провели на 16.05.2017 г.

На въпросното заседание те са прекратили пълномощията на 

общински съветник поради избирането му за областен управител и 

на същото заседание са обявили следващия за избран.

На  заседанието  са  присъствали  председател,  заместник-

председател,  секретар  и  осем  члена.  Налице  са  съответната 

счетоводна справка и контролен лист за предварителен контрол.

Предлагам ви да заплатим това заседание,  проведено на 16 

май 2017 г. от Общинска избирателна комисия – Монтана.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Грозева.

Следващ докладчик е госпожа Цанева. Заповядайте, госпожо 

Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Колеги,  с  вх.  №  МИ-27-94  от  22.05.2017  г.  сме  получили  от 

Общинска  избирателна  комисия  –  Невестино,  област  Кюстендил, 
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искане за заплащане на възнаграждения на членове на Общинската 

избирателна комисия във връзка с проведено заседание на 15 май, на 

което заседание са присъствали председател, заместник-председател, 

секретар и осем членове.

Заседанието  е  било  във  връзка  с  вземане  на  решение  за 

предсрочно  прекратяване  на  пълномощията  на  кмет  на  кметство 

Рашка  Гращица.  Към  преписката  има  приложен  контролен  лист, 

както и счетоводна справка.

Предлагам да  бъде  изплатено  възнаграждението  на  ОИК – 

Невестино.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Цанева.

Следващ  докладчик  е  господин  Арнаудов.  Заповядайте, 

господин Арнаудов.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  докладвам  ви  писмо, 

постъпило по електронната поща на ЦИК с вх.  № МИ-27-83/1 от 

25.05.2017 г. Писмото е от Общинска избирателна комисия – Елена, 

с  което  ни  уведомяват  за  допусната  техническа  грешка  в 

приложената  справка  към  писмо  с  наш  изх.  №  МИ-15-193  от 

19.05.2017 г. Става въпрос, че за едно от заседанията членовете са 

били седем, а в справката е написано „шест“, вследствие на което 

трябва да се коригира сумата. Ние сме гласували 982 лв., а тя трябва 

да се коригира на 1032 лв. 

Изготвена е нова счетоводна справка с нова таблица, както и 

нов контролен лист.

Предлагам да бъде извършена тази корекция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Арнаудов.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило искане с вх. № МИ-27-84 от 12.05.2017 г. от Общинска 

избирателна комисия – Столична община, област София – град,  с 

което  се  иска  изплащане на  възнаграждение  за  проведени четири 

заседания и пет дежурства.
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Проведените  заседания  са  във  връзка  с  постъпил  сигнал  в 

Общинската  избирателна  комисия  във  връзка   с  неизпълнение  на 

задълженията  от  един  от  кметовете,  а  именно  кмета  на  район 

„Младост“ по отношение на изискванията на чл. 41, ал. 3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация.

В тази връзка Общинската избирателна комисия, след като е 

разгледала  документите  на  първото  заседание,  а  именно  на 

22.12.2016  г.,  е  приела  решение,  с  което  да  бъде  изискана 

информация от страна на Агенцията  по вписванията  във връзка  с 

това  кога  е  било  подадено  заявлението  за  освобождаване  от 

дружеството, в което е участвал кметът.

На следващото заседание, което е проведено на 20.01.2017 г., 

комисията  е  получила  информацията,  която  е  предоставена  от 

Агенцията по вписвания, разгледала я е и с оглед тази информация е 

изискала допълнителна такава от Агенцията по вписвания, поради 

което се е наложило да бъде проведено и трето заседание, а именно 

на 30.03.2017 г., на което е разгледано писмото и съответно е дадена 

възможността  на  кмета  на  район  „Младост“  да  предостави 

възражение  във  връзка  със  сигнала  и  получената  информация  в 

Общинската избирателна комисия. 

Отделно от това, не самостоятелно, но е взето решение и за 

определяне на двама членове на Общинската избирателна комисия, 

които да присъстват при отварянето на запечатано помещение във 

връзка с получени преписки от Районно управление – гр. Ботевград.

В тази връзка е следвало да бъде отворено помещението, в 

което се съхраняват изборните книжа и материали, за да може да 

бъдат  извадени  и  предоставени  сведенията,  които  се  изискват  от 

МВР – Ботевград.

На  последното  заседание,  което  е  проведено,  а  именно  на 

20.04.2017 г., предсрочно са прекратени пълномощията на общински 

съветник  поради  избирането  му  като  народен  представител  и  на 

негово  място  е  обявен  за  избран  следващия  в  листата  на  местна 

коалиция „БСП – Лява България“.
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В  тази  връзка  аз  предлагам  да  им  бъдат  изплатени 

възнагражденията  за  заседанията,  като  първото  заседание  е  на 

22.12.2016 г.,и са присъствали председател, заместник-председател и 

14 членове. Основанието е Раздел I, т. 1, буква „и“ от наше Решение 

№  2901.  Второто  заседание  е  на  20.01.2017  г.,  на  което  са 

присъствали  председател,  двама  заместник-председатели  и  десет 

членове. Основанието е същото като първото. Третото заседание е 

на  30.03.2017  г.,  на  което  са  присъствали  председател,  двама 

заместник-председатели  и  15  членове.  Основанието  е  същото. 

Четвъртото  заседание  е  на  20.04.2017 г.,  на  което са  присъствали 

председател,  двама  заместник-председатели,  секретар  и  десет 

членове.  Основанието  е  Раздел  I,  т.  1,  буква  „б“  и  „г“  от  наше 

Решение № 2901-МИ.

Отделно  от  това  Общинската  избирателна  комисия  иска 

изплащането  и  възнаграждения  за  пет  дежурства,  като  първото 

дежурство е  на 21.12.2016 г.,  дадено от председател  и заместник-

председател във връзка с подготовка на заседанието на 22.12.2016 г. 

Второто дежурство е на 19.01.2017 г., пак дадено от председателя и 

заместник-председател, пак във връзка с подготовка на заседанието 

на 20.01.2017 г. Третото дежурство е на 29.03.2017 г., което пак е 

дадено  от  председателя  и  заместник-председателя  във  връзка  с 

подготовка на заседанието на 30.03.2017 г. И следващото дежурство 

е на 19.04.2017 г., което е дадено от председател и секретар – пак във 

връзка  с  подготовката  на  заседанието,  което  е  проведено  на 

20.04.2017 г.

Отделно  от  това  дежурство  от  двама  членове  е  дадено  на 

05.04.2017  г.,  което  е  дадено  във  връзка  с  отварянето  на 

запечатаното помещение.

Предлагам изплащането на тези пет дежурства.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Андреев.

Колеги,  подлагам  ан  блок  на  гласуване  така  докладваните 

възнаграждения за заседания и за дежурство на ОИК – Стражица, 
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ОИК – Монтана, ОИК – Невестино, ОИК – Елена, и ОИК- Столична 

община.

Режим на гласуване.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов);  против – няма.

Предложението се приема.

Уважаеми колеги, преминаваме към следваща точка – точка 

шеста - от дневния ред:

6. Доклади по писма.

Първи докладчик съм аз.

Колеги, с вх. № ЦИК-02-32 от 25.05.2017 г. госпожа Менда 

Стоянова,  председател  на  Комисията  по  бюджет  и  финанси  към 

Народното събрание, изпраща на Централната избирателна комисия 

законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс с № 

754012, внесен от народния представител Цветан Генчев Цветанов и 

група  народни  представители,  за  становище  от  страна  на 

Централната избирателна комисия.

Колеги, докладвам ви го на този етап за сведение, като съм 

разпределила  законопроекта  до ръководителите  на  работни групи. 

Публикуван  е  във  вътрешната  мрежа.  Изпратен  е  по  електронна 

поща на всички членове на Централната избирателна комисия.

Колеги, ще ви помоля във вторник сутринта по работни групи 

да  направите  обсъждане,  за  да  може  във  вторник  след  обяд  да 

излезем  с  общо  становище,  като  предлагам  работните  групи  да 

започнат своята работа в 10,00 ч.

Колеги, вчера проведохме среща с представители от страна 

на Венецианската комисия по повод промените в законодателството 

от  миналата  година.  Във връзка  с  тази среща представителите  на 

Венецианската комисия поискаха от нас информация за подадените 

заявления за гласуване и броя на гласувалите на предходни избори в 



31

Република  Турция.  Ние  поехме  ангажимент  да  предоставим  тази 

информация, след като гласуваме на днешното заседание.

Възложих задачата на  господин Пенев от администрацията 

към ЦИК. Той изготви тази справка. Справката е публикувана във 

вътрешната  мрежа  от  днешно  заседание  извън  отделните  папки. 

Нарича се „Справка“ – PDF-формат. Справката съдържа информация 

за  броя  електронни  заявления  и  заявления,  подадени  чрез 

дипломатически  и  консулски  представителства  на  изборите  за 

народни  представители  от  2014  г.,  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на Републиката през 2016 г. и изборите за Народно 

събрание през 2017 г. 

Втората рубрика е наречена „заявление за гласуване на друго 

място“, като, колеги, трябва да се чете „заявление за гласуване извън 

територията на страната – Турция“.  Това е справката.

Предлагам да одобрим нейно изпращане на представителите 

на Венецианската комисия.

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Госпожо  председател,  тъй  като 

предполагам,  че  справката  ще  се  дава  и  за  превод,  имам  леки 

корекции. 

Може би „ПВР“ - да изпишем тази абревиатура.

Второ, след „електронни заявления“ да допишем „получени в 

ЦИК“, за да се знае, за яснота къде са.

Трето, предлагам в „брой гласували“ да запишем и брой на 

секциите  по  различните  години,  тъй  като  имаме  промяна  в 

законодателството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, мисля, че всички сме съгласни с това, че във варианта, който 

ще  се  изпрати  с  придружителното  писмо,  ще  пише  „избори  за 

Народно събрание – 2014 г.“, „избори за президент и вицепрезидент 

на Републиката – 2016 г.“ и „избори за Народно събрание – 2017 г.“, 

както и „електронни заявления, получени в ЦИК“ – също.
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Колеги, но ще подложа на гласуване отделно предложението 

на   госпожа  Цанева  за  предоставяне  на  информация  за  броя  на 

разкритите секции.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  8 (Бойчо  Арнаудов,  

Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Румяна Стоева-

Сидерова, Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветомир  Томов); 

против  –  4  (Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Ивилина  

Алексиева, Йорданка Ганчева). 

Предложението се приема.

Колеги, позволете ми обяснение на отрицателен вот.

Не,  че  не  искам  да  се  предостави  тази  информация,  но 

обикновено имам навика, когато поискат определена информация от 

мен, да предоставя точно тази информация, която се иска. Мисля, че 

и ЦИК така ще реагира.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  изпращането  на 

информацията с придружително писмо с тези корекции.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов);  против – няма.

Предложението се приема.

Уважаеми колеги,  в  тази  връзка  ви  докладвам  за  сведение 

писмо  с  вх.  №  ЦИК-07-28/2  от  26.05.2017  г.  Това  е  писмо  от 

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Бюрото за 

демократични  институции  и  човешки  права.  С  това  писмо  ни 

благодарят  за  писмото  от  12  май  2017  г.  и  коментарите  относно 

доклада  на  Мисията  на  ОССЕ  –  БДИЧП,  за  наблюдението  на 

изборите  и  предварителните  заключения  на  тази  мисия  от 

проведените  на  26 март  2017 г.  избори,  като  ОССЕ представя  на 

вниманието  ни  факта,  че  е  провела  внимателен  преглед  на 

предоставените коментари и ще ги вземе предвид при изготвянето 
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на окончателния доклад, който се очаква да бъде завършен към юни 

2017 г. Надяват се на продължаващо сътрудничество и в бъдеще.

Писмото е подписано от господин Линк и изпратено копие 

до  Негово  превъзходителство  посланик  Светослав  Спасов, 

постоянен  представител  на  Република  България  в  ОССЕ,  ООН  и 

други международни организации във Виена.

Това, колеги, го докладвам за сведение.

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Колеги,  свързано  с  това  писмо,  тъй  като 

писмото  е  получено  чрез  Министерството  на  външните  работи, 

получих  вчера  телефонно  обаждане,  в  което  ме  помолиха,  ако  е 

възможно и ако Централната избирателна комисия прецени, да им 

предоставим нашето писмо, тъй като ние директно сме го изпратили 

в  ОССЕ.  Ако  има  такава  възможност  и  ако  вие  прецените,  че 

приемате да го изпратим, да приемем такова протоколно решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Цанева.

Уважаеми колеги, аз ще подложа на гласуване препращането 

на нашето становище по доклада.

Режим на гласуване.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов);  против – няма.

Предложението се приема.

Колеги,  за  днес  има  папка  извън  тези  папки  „Работно 

заседание  –  26.05.2017  г.“  –  това  заседание,  което  не  беше 

проведено. Колеги, в тази папка им подпапка „Трудови договори“ и 

в  тази  подпапка  са  изготвените  трудови  договори  с   госпожа 

Ямачева,  с госпожа Тихолова и длъжностна характеристика, както 

поискахме от юристите към Централната избирателна комисия, на 

госпожа Ямачева. Моля да ги погледнете. 

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

договори заедно с тази длъжностна характеристика.

Режим на гласуване.

Гласували  12  членове на  ЦИК:  за  –  11 (Бойчо  Арнаудов, 

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Румяна  Стоева-

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

против – 1 (Александър Андреев).

Предложението се приема.

Уважаеми колеги, продължавам със следващия си доклад за 

сведение. Това е вх. № ЦИК-07-20-10 от 25.05.2017 г. Колеги, това 

са заключенията на 14-та Европейска конференция на избирателните 

органи  в  Санкт  Петербург,  проведена  на  15  и  16  май  2017  г. 

Докладвам го за запознаване.

Уважаеми  колеги,  продължавам  със  следващия  си  доклад. 

Колеги, във вътрешната мрежа с № ЦИК-07-47/2 и ЦИК-07-47/3 (2 е 

на  английски,  3  е  на  български  език)  сме  получили  писмо  от 

госпожа Нана Каландадзе в отговор на писмо, което ние изпратихме 

в отговор на желанието ви да предоставим дневен ред на кръглата 

маса.  Ще  бъдем  в  състояние  да  го  направим  в  началото  на 

следващата  седмица  –  казва   госпожа  Каландадзе.  Можете  да  се 

запознаете какви участници очакват на тази среща в Хага, която ще 

се проведе. Но писмото приключва с това: „Моля да се свържете с 

нас възможно по-скоро, за да се заемем с логистиката“.

Уважаеми  колеги,  с  оглед  получения  отговор  от   госпожа 

Каландадзе,  аз  препотвърждавам  желанието  си,  изразено  на 

предходното  заседание,  да  участвам  в  това  събитие.   Госпожо 

Ганчева, предложих Ви. Изразявате съгласие, предполагам?

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да, като и колегата Нейкова също 

заяви желание за участие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли и 

други желаещи? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване да изпратим писмо, с което да 

посочим  тези  трима  представители  на  Централната  избирателна 
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комисия, за да може вече да се осигури чисто логистично нашето 

участие там.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  12  членове на  ЦИК:  за  –  11 (Бойчо  Арнаудов, 

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Румяна  Стоева-

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

против – 1 (Александър Андреев).

Предложението се приема.

Колеги, следващите ми доклади са във връзка с Асоциацията 

на избирателните комисии в Европа. На първо място, докладвам вх. 

№ ЦИК-07-130-26 от 26.05.2017 г. – превод на благодарствено писмо 

от  господин Жолт Шолноки, генерален секретар на АСЕЕЕО. От 

името на Секретариата  господин Шолноки изразява благодарност 

към нас и целия персонал на Централната избирателна комисия за 

отличната организация на събирането на Изпълнителния съвет.

На  следващо  място,  колеги,  с  вх.  №  ЦИК-07-130/25  от 

25.05.2017 г. е преводът на получения текст на английски език на 

решението на заседанието на изпълнителния съвет на АСЕЕЕО на 

12 май 2017 г. 

На следващо място, колеги,  госпожа Боднар се обръща към 

мен с писмо, с вх. № ЦИК-07-53 от 22.05.2017 г., получено в превод 

с вх. № ЦИК-07-53/1 от 25.05.2017 г.,  можете да го видите вътре, 

като  с  това  писмо,  обръщайки  се  към  мен  в  качеството  ми  на 

президент на АСЕЕЕО, ми пише по повод на събитието „Диалог на 

органите за управление на избори и наблюдателите“, организирано 

от  гръцката  Европейската  комисия  и  глобалната  мрежа  на 

националните организации за наблюдение на изборите. Това събитие 

ще  бъде  от  високо  равнище,  с  участието  на  множество 

заинтересовани  страни,  за  лидери  на  гражданско  наблюдение, 

международни  наблюдатели  на  избори,  водещи  избирателни 

комисии.  За  обсъждане  на  общите  предизвикателства  в 

осигуряването  на  честни  избори,  с  фокус  върху  насърчаване  на 

отворените изборни данни и други приоритетни теми. 
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Събитието ще се състои на 29 и 30 юни 2017 г. в Тбилиси, 

като Асоциацията на избирателните комисии в Европа е поканена да 

даде принос за това важно събитие и  госпожа Боднар казва, че за 

тях би било удоволствие аз да представлявам Асоциацията по време 

на това събитие.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  моето  участие  и 

изпращането на писмо в тази връзка.

Режим на гласуване.

Гласували  12  членове на  ЦИК:  за  –  11 (Бойчо  Арнаудов, 

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Румяна  Стоева-

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

против – 1 (Александър Андреев).

Предложението се приема.

Колеги,  продължавам  със  следващ  доклад  по  линия  на 

АСЕЕЕО, а именно вх. № ЦИК-07-55 от 23.05.2017 г. От АСЕЕЕО се 

обръщат  към  нас  във  връзка  с  подготовката  на  конференцията  и 

поставят редица въпроси, както и имат изисквания за предоставяне 

на  информация за  България  и различни материали.  Това може да 

стане в рамките на следващата седмица. Но още днес поставям пред 

вас въпроса и ви моля да си помислите – биха желали да получат 

логото на Централната избирателна комисия на Република България 

и казват:  „Разбира се,  ако имате.  Ако нямате – по друг начин ще 

бъдат  оформени  документите  и  поканите“.  Аз  ви  моля  до 

следващото  работно  заседание  да  помислим  и  по  този  въпрос. 

Тогава ще върна на доклад това писмо. 

Уважаеми  колеги,  моля  за  последващо  одобрение  на 

съобщение,  публикувано на интернет-страницата на избирателната 

комисия  вчера,  по  отношение  на  консултациите  за  формиране  на 

съставите на СИК за предстоящите частични местна избори на 2 юли 

2017 г. Централната избирателна комисия обърна внимание, че при 

определяне на състава и ръководствата на ЦИК  следва да се прилага 

чл.  92,  ал.  6  от  Изборния  кодекс,  както  и  бяха  публикувани 
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актуалните  адреси  на  партиите  и  коалициите  във  връзка  с 

консултациите. 

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  12  членове на  ЦИК:  за  –  11 (Бойчо  Арнаудов, 

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Румяна  Стоева-

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

против – 1 (Александър Андреев).

Предложението се приема.

Уважаеми  колеги,  и  последен  доклад  от  мен.  Колеги, 

участниците в кръглата маса, организирана от фондация „Фридрих 

Науман“  за  Югоизточна  Европа,  кръгла  маса  с  наименование 

„Дигитална  демокрация  и  електронно  участие“,  заявилите  се 

участници от страна на Централната избирателна комисия сме аз, 

госпожа Ганчева и  госпожа Мусорлиева. Изпратихме писмо в тази 

връзка.

Колеги, само уведомявам, че началният час на събитието се 

измества за 14,00 ч., като краят ще бъде в 17,30 ч. в понеделник.

Колеги, това са моите доклади.

Продължаваме  със  следващ  докладчик,  който  е   госпожа 

Солакова. Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  първо,  само  за 

сведение  да  ви  кажа,  че  във  вътрешната  мрежа  трябва  да  са 

публикувани извадки само, за да може да обърна вниманието ви на 

определени  разпоредби  от  Закона  за  електронното  управление, 

стенограмата  от  обсъжданията  на  първо  и  второ  четене  на 

законопроекта  в  Народното  събрание  при  приемането  с  оглед  на 

предметния обхват, целите на този закон във връзка с постъпилите 

искани от страна на Държавна агенция „Електронно управление“ и 

необходимостта  от  преценка  дотолкова,  доколкото  Централната 

избирателна  комисия  следва  да  бъде  поставена  в  списъка  на 

административните органи.

Знаете, вече станаха три писма, с които ние занимаваме и сме 

възложили  задачи  и  на  администрацията.  Това  е  за  обсъждане  в 
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работна група. Само обръщам внимание на папката, която помолих 

да се образува и да се публикува във вътрешната мрежа.

Докладвам  ви  докладна  записка  №  ЦИК-09-93  от 

26.05.2017 г.  относно  извършване  на  промени  по  бюджета  на 

Централната  избирателна  комисия  въз  основа  на  утвърдени  и 

одобрени справки за изплащане на възнаграждения на членовете на 

общинските  избирателни  комисии  за  проведени  заседания  и 

дежурства  по  постъпили  искания  от  страна  на  общинските 

избирателни комисии. Посочени са в приложението към докладната 

записка  общините  с  размера  на  възнагражденията  на  ОИК  за 

заседания и дежурства.

Предлагам  да  одобрим  тази  корекция  по  бюджета  на 

Централната  избирателна комисия,  да  упълномощим председателя 

да  извърши  корекцията,  за  което  да  уведомим  министъра  на 

финансите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Солакова.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение.

Режим на гласуване.

Гласували  12  членове на  ЦИК:  за  –  11 (Бойчо  Арнаудов, 

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Румяна  Стоева-

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

против – 1 (Александър Андреев).

Предложението се приема.

Моля,  госпожо Солакова, продължете с докладите си.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам вх. № 

НС-00-331 от 25.05.2017 г. Това е писмо от изпълнителния директор 

на "Информационно обслужване" АД. Позовавайки се на договора, 

чието  изпълнение  ние  приехме  с  протоколно  решение,  обръщат 

внимание, че по силата на т. 7.2 гаранцията трябва да се освободи в 

срок  до  пет  работни  дни  от  взимане  на  решение  от  Централната 

избирателна комисия.
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Уважаеми колеги, на 05.05.2017 г. Централната избирателна 

комисия  е  приела  изпълнението  на  дейностите  по  договора  с 

„Информационно обслужване“ АД. На 16.05.2017 г. са платени 48 

000 лв. за издадените бюлетини. Днес от счетоводството са наредили 

по  тази  банкова  сметка  на  „Информационно  обслужване“  АД 

възстановяването на паричната гаранция. 

В първия момент си помислих, че сме закъснели, независимо 

от официалните празници и почивните дни, но като се сетих, че на 

24.05.2017  г.  Европейският  съюз  в  официален  вестник  публикува 

окончателния  след  приключена  процедура  бюджет  за  2017  г., 

считам, че това не е никакво закъснение.

Уважаеми  колеги,  за  сведение  ви  го  докладвам,  защото  е 

изпълнено по силата на договора и протоколното решение на ЦИК.

Само напомням, в папка „Покани“ сигурно са публикувани 

покани за семинари. Моля да се запознаете с тях. Предполагам, че 

сега вече ще ни уведомят и за получени документи по е-mail.

Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Солакова.

Колеги, давам десет-минутна почивка.

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  в  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. 

Продължаваме днешното заседание.

Моля,  госпожо Солакова, продължете с Вашите доклади.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  по  време  на 

почивката от Деловодството ми предоставиха преписка, която моля 

да докладвам днес. Това е вх. № ЦИК-02-27 от 27.04.2017 г. Аз съм 

го докладвала на 27.04.2017 г. и е възложено на администрацията, 

тъй като става дума за изпратена фактура на стойност 225,00 лв. за 

периода  30.02.2017  г.  до  26.04.2017  г.  от  Дирекция  в 
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администрацията на Народното събрание, отдел „Обща канцелария“, 

откъдето от декември месец получаваме счетоводни документи за 

изпратена  кореспонденция  от  страна  на  Централната  избирателна 

комисия.

Извършена е проверката за съответствие от страна на ЦИК. 

Имаме подписите на  Катя  Благоева,  Ваня  Стоянова и  на госпожа 

Манолова.

Предлагам да одобрим изплащането по посочената  банкова 

сметка на 225,00 лв. за изпратени изходящи писма от Централната 

избирателна комисия в този период, който ви посочих.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Солакова.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Гласували  12  членове на  ЦИК:  за  –  11 (Бойчо  Арнаудов, 

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Румяна  Стоева-

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

против – 1 (Александър Андреев).

Предложението се приема.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  това  е 

госпожа Ганчева. Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  моля  за  последващо 

одобрение във връзка с писмо с вх. № ЦИК-00-453 от 25.05.2017 г., 

когато беше получен е-mail в Централната избирателна комисия, с 

който от Държавната агенция за електронно управление във връзка 

със  съвместния  ни  проект  ни  уведомиха,  че  във  връзка  с 

изпълнението на този проект „Изграждане и внедряване на система 

за  дистанционно  електронно  гласуване“,  управляващият  орган 

организира  въвеждащо  обучение  относно  изпълнението  и 

отчитането  на  проекта,  като  в  случай,  че  бихме  искали  наши 

представители да вземат участие, да се заявят техните имена, данни, 

длъжност  в  срок  до  14,00  ч.  на  25.05.2017  г.,  тоест,  вчера,  на 

съответния електронен адрес.
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Във връзка с това беше възложено на директора на Дирекция 

„Администрация“,  който,  знаете,  с  протоколно  наше  решение  е 

координатор по това съвместно проектно предложение, да уведоми 

членовете  на  Централната  избирателна  комисия  да  се  заявят  за 

участие.  Заявиха  се  за  участие  общо  13  човека  –  членове  на 

Централната  избирателна  комисия,  в  това  число  и   госпожа 

Манолова,   госпожа  Тихолова  и  госпожа  Силвия  Грозданова. 

Изпрати  се  информация  за  заявените  участници  с  писмо  с  изх. 

№ ЦИК-00-455 от 25.05.2017 г.

Моля за вашето последващо одобрение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Ганчева.

Уважаеми колеги, режим на гласуване на това предложение.

Гласували  12  членове на  ЦИК:  за  –  11 (Бойчо  Арнаудов, 

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Румяна  Стоева-

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

против – 1 (Александър Андреев).

Предложението се приема.

Моля, продължете с докладите си,  госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Във  връзка  с  този  доклад  ви 

докладвам и вх. № ЦИК-00-453/2 от 26.05.2017 г., като от Държавна 

агенция  за  електронно  управление  ни  уведомяват,  че  с  оглед  на 

големия  брой  участници  в  обучението  то  ще  се  проведе  на 

29.05.2017 г. от 10,30 ч. в заседателната зала на Министерския съвет 

на етаж 3 в основната сграда на Министерския съвет.

Колеги,  докладвам  го  за  сведение.  Ще  помоля 

администрацията да пусне уведомителен е-mail на колегите, които са 

заявили участие.

Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-00-453/1 от 25.05.2017 г., 

което е отново от Държавна агенция „Електронно управление“ във 

връзка  с  проектното  ни  предложение,  като  съгласно  условията  за 

изпълнението на проекта за „изграждане и внедряване на система за 

дистанционно  електронно  управление“  в  срок  до  един  месец  от 
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датата на сключване на административния договор за предоставяне 

бенефициентът  представя  на  управляващия  орган  предложение  за 

конкретни членове на екипа на проекта заедно с автобиография на 

предлаганите  лица,  в  които  са  описани  професионалният  опит и 

квалификация на всеки член.

В тази връзка ни молят да предоставим информация относно 

определения  от  ЦИК  експерт,  който  ще  бъде  член  на  екипа  по 

проекта  съгласно  формуляра  за  кандидатстване  и  финансовата 

обосновка. Информацията следва да съдържа заповед за определяне 

на  служител,  който  да  бъде  част  от  екипа  по  организация  и 

управление  на  проекта,  автобиография,  телефони  за  контакти  и 

прочее. Обяснено е управляващият орган в какъв срок се произнася.

Също  така  в  срок  до  пет  работни  дни  от  получаване  на 

уведомлението  бенефициентът  предоставя  на  управляващия  орган 

декларация за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, 

§2  от  съответния  регламент  и  в  допълнение  за  навременното 

изпълнение на Дейност 1, а именно проучване и анализ на добрите 

практики  за  дистанционно  електронно  управление  за  електронно 

гласуване и провеждане на симулации за дистанционно електронно 

гласуване  ни  молят  да  определим  експерта,  който  заедно  със 

служител от Агенцията да разработи техническо задание, методика 

за  оценка  и  съпътстваща  документация  за  провеждане  на 

обществена  поръчка  –  проучване  и  анализ  на  добри  практики  за 

дистанционно  електронно  гласуване  и  провеждане  на  три 

симулации.

След  сключване  на  договор  с  избран  изпълнител  те  ще 

приемат резултати от неговата работа, както е описано и, както ние 

сме се запознали преди да подпишем споразумението. Молят да им 

предоставим и следните документи,  необходими за  подготовка на 

искане за авансово плащане, а именно: декларация относно статута 

по Закона за данък добавена стойност на партньора, която се прилага 

при  първо  искане  за  авансово  плащане,  като  декларацията  се 

подписва от оправомощено за целта лице и се посочва и съответният 

документ за оправомощаването,  който се прилага към искането,  и 



43

удостоверение за регистрация по чл. 104 от същия закон, в случай че 

е регистрирано по закона лице. 

Като приложено са ни изпратили и образци на декларациите 

и сключения договор за безвъзмездна финансова помощ по проекта.

Колеги,  припомням,  че  ние  с  наши  протоколни  решения 

определихме лицата, които ще участват от страна на ЦИК във връзка 

с това съвместно проектно предложение, а именно на 20.04.2017 г. и 

това  са  госпожа  Манолова,  която  е  координатор  по  проекта,  и 

госпожа Тихолова,  експерт от ЦИК,  като след моя доклад аз съм 

написала  като  резолюция  по  преписката  в  четири  точки  именно 

какво  ЦИК  е  решила.  Възложила  съм  на  госпожа  Манолова  да 

изпълни.  В  разговор  с  нея  установих  днес,  че  са  уведомени  от 

Агенцията за електронно управление за лицата, които представляват 

от наша страна, именно за нея и за  госпожа Тихолова. Но досега е 

нямало писмено. 

Сега  във  връзка  с  кандидатстването  за  авансово  плащане 

трябва да предприемем тези действия  - писмено да уведомим. Аз ще 

ви  помоля  да  гласуваме  –  така  според  мен  следва  да  бъде  –  да 

упълномощим   госпожа  Манолова  и  госпожа  Тихолова  да 

предприемат  необходимите  действия  във  връзка  с  уведомяването. 

Това е съгласно и моя доклад и резолюцията още от 20.04.2017 г. – 

именно да подготвят едно писмо, с което да се уведоми Агенцията, 

че това са лицата.

Да  възложим  на  счетоводството  да  разгледа  декларациите, 

които са  ни представени по съответния  закон и да  упълномощим 

председателя  да  подпише  тези  декларации  като  представляващ 

Централната  избирателна  комисия.  В  случай  че  се  налага 

председателят  да  подпише  с  някой   друг  –  не  знам,  не  съм 

запозната –  да  уведомят  за  това  своевременно  Централната 

избирателна комисия. 

Колеги,  с  оглед на това,  че приложено с този е-mail  са  ни 

изпратили и сключения договор за безвъзмездна финансова помощ 

по проекта, аз ви припомням, че съгласно сключеното споразумение, 

а  именно  т.  2.3,  ние  в  рамките  на  два  дни  след  сключване  на 
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административния  договор  за  предоставяне  на  безвъзмездна 

финансова помощ по проекта публикуваме на интернет-страницата 

на ЦИК подробна информация по проекта,  включително неговите 

цели, дейности, очаквания, резултати.

Колеги, аз лично считам, че след като вчера сме уведомени, 

двата  дни  би  следвало  да  изтекат  утре.  Да  възложим  отново  на 

директора на Дирекция, който има вече друго качество по проекта, 

да  предприеме  необходимите  действия,  съгласувано  и  с 

председателя  на  Централната  избирателна  комисия  да  се  качи  и 

съответната информация на страницата на ЦИК.

Колеги, в допълнение към доклада за яснота да възложим на 

госпожа Манолова да изготви съответните проекти на заповеди и да 

упълномощим председателя на Централната избирателна комисия да 

подпише същите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, благодаря, в 

рамките на закона и при възнаграждението, определено в проекта, 

който ние одобрихме.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Да,  съгласно  финансовата 

обосновка на проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, благодаря.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направените 

предложения.

Режим на гласуване.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов);  против – няма.

Предложението се приема.

Заповядайте,  госпожо Ганчева,  да  продължите  с  докладите 

си.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Като  за  всички  предприети 

действия,  координаторът  от  страна  на  Централната  избирателна 
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комисия  уведоми  комисията  навременно  за  предприетите  и 

изпълнени действия.

Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх.  №  НС-06-96  от 

25.05.2017 г.,  което  е  писмо  от  кмета  на  община  Криво  поле. 

Приложено  ни  е  изпратен  протокол  за  отваряне  и  внасяне  на 

избирателни  списъци  и  книжа  от  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на Републиката през 2016 г.

Докладвам ви го за сведение.

Докладвам  ви  вх.  №  ЦИК-07-56  от  23.05.2017  г.,  което  е 

писмо, получено по електронната поща на ЦИК и преводът, дошъл с 

днешна дата,  като  това  е  относно  новия  президент  на  Румънския 

избирателен орган: „Поздрави от Букурещ.“ Имат удоволствието от 

Дирекция  „Комуникация  и  международни  отношения“  да  ни 

уведомят, че вчера парламентът на Румъния е избрал проф. Даниел 

Константин  Барбо  за  президент  на  Постоянната  избирателна 

агенция. Надяват се на бъдещо сътрудничество. 

Докладвам ги за сведение и,  ако прецени председателят на 

ЦИК, да изпрати някакъв … по преценка на председателя на ЦИК.

Колеги, докладвам вх. № ЦИК-07-01/1 от 23.05.2017 г. Аз го 

докладвах на предходно заседание за сведение и запознаване ведно с 

превода,  като  припомням,  че  това  е  покана  за  международен 

консултативен уъркшоп – „…финансиране на училища за избор на 

обучение в глобален мащаб и бихме искали да попитаме дали бихте 

желали да представлявате АСЕЕЕО на това събитие.  Самолетният 

ще бъде поет от АСЕЕЕО, разходи на място, настаняване, транспорт 

и храна ще бъдат за сметка на IIDM. Вашата институция трябва да 

поеме  дневните.  В  случай,  че  проявявате  интерес,  моля  да 

потвърдите  в  най-кратки  възможни  срокове,  но  не  по-късно  –  в 

превода е написано до 19 май 2017 г., аз и на предходния си доклад 

отбелязах,  че  съобразно  английската  версия  е  –  29  май  2017  г. 

Лицето,  което  ще  представлява  АСЕЕЕО,  ще  бъде  избрано  на 

принципа  на  поредност  на  отговорите.  Ако  имате  допълнителни 

въпроси, не се колебайте да се свържете с мен.“ Това е Естер Боднар, 

мениджър на проекта.
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В  поканата  е  приложена  кореспонденция  между  Радика 

Кришна,  служител  на  съответната  програма,  и  Естер  Боднар  – 

мениджър  на  проекта,  като,  доколкото  мога  да  ви  преразказвам, 

става въпрос за разменена кореспонденция по повод този уъркшоп, 

като от страна Индийската избирателна комисия е изпратена покана, 

доколкото разбирам, до  госпожа Боднар, като това съобщение е във 

връзка с предишната тяхна покана за международен консултативен 

уъркшоп – финансиране на училища за избор на училища за избор 

на обучение в глобален мащаб. Наложило се е уъркшопът да бъде 

отложен поради неизбежни причини и те съжаляват за неудобството, 

причинено с това отлагане. Уъркшопът ще се проведе на 24 и 25 юли 

2017  г.  Обясняват  за  разходите  и  биха  искали  да  помолят  още 

веднъж да изпратим материали за добри практики, които ще бъдат 

включени в изданието на уъркшопа по следните теми: „Използване и 

разработване  на  учебни  програми“,  „Иновации  в  провеждане  на 

обучението“,  „Иновации в  обучението  на  членове на  избирателни 

секции“,  „Предизвикателства  на  наблюдението  и  оценка“, 

„Проблеми на пола във връзка с обучението“, „Обучение по права на 

хора  с  увреждане“,  „Обучение  на  младежи,  на  заинтересовани 

страни, дистанционно обучение“ и прочее.

Така че,  колеги,  предлагам ви да решим с оглед и срока – 

29 май, това е понеделник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Ганчева.

Заповядайте, господин Пенев. Вдигнахте ръка.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Аз  предлагам  да  посочим   госпожа 

Мусорлиева като представител на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми  колеги,  чухте  предложението.  Има  ли  други 

предложения? Не виждам.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева, Катя  Иванова, Румяна  Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова, Цветомир Томов);  против – 2 (Мария 

Бойкинова, Таня Цанева). 

Предложението се приема.

Заповядайте,  госпожо Цанева,  за  обяснение на отрицателен 

вот.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги,  гласувах против по две причини. 

Втората  на  всички  нас  ни  е  известна,  особено  след  вчерашното 

изказване на  госпожа Мусорлиева, с което аз не съм съгласна, както 

представи нашето становище на ЦИК пред Венецианската комисия.

И  второто,  което  може  би  е  по-основното,   госпожа 

Мусорлиева отговаря за организацията на международната среща и 

може би няма да има възможност да успее и едното, и другото да 

свърши.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Цанева.

Моля, продължете,  госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  тъй  като  вече  имаме 

принципно решение Централната избирателна комисия да участва, 

аз бих ви предложила като докладчик обаче, тъй като в темите на 

уъркшопа  виждам,  че  има  използване  и  разработване  на  учебни 

програми,  иновации  в  обучението  и  т.н.,  ние  в  миналите  избори 

направихме  наистина  много  добра  разяснителна  и  обучителна 

кампания, така че може би с помощта на колегата-ръководител на 

групата  да  подготвим  някакви  материали,  които  своевременно  да 

изпратим  за  този  уъркшоп.  Мисля,  че  няма  лошо  Централната 

избирателна комисия да се похвали със своите материали.

Това е моето предложение като докладчик.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Ганчева.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.
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Гласували  12 членове на ЦИК:  за  –  9 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева, Катя  Иванова, Мария  Бойкинова,  

Цветомир Томов);  против  –  3  (Румяна Стоева-Сидерова, Севинч 

Солакова, Таня Цанева). 

Предложението се приема.

Моля, продължете с докладите си,  госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЕП-03-

1-21 от 16.05.2017 г.  Аз ви го докладвах на предходно заседание. 

Това е информация,  пристигнала от Министерството на външните 

работи  във  връзка  с  работна  група  „Общи  въпроси“.  То  е 

разпределено на мен и на колегите от работната група.

Колеги, аз считам, че не следва да предприемаме, тоест, не 

ми се иска да изразим някакво становище, като може би за сведение 

на  колегите  на  мен  ми  направи  впечатление  една  част  от 

информацията, която е предоставена, а именно, че по отношение на 

реформата на акта за избор на членове на Европейския парламент 

председателстващият  е  благодарил на  делегациите  за  направените 

коментари и информира, че на 9 юни тази година ще представи на 

работната група пълна информация за това кое е свършено по това 

досие, а именно реформата на акта за избор на членовете, и какво 

остава да бъде направено. След това работната група трябва да даде 

съгласие  и  председателството  да  предостави  тази  информация  на 

Европейския парламент. Тоест, колеги, това е за сведение.

Докладвам ви вх. № ЦИК-07-38/16 от 23.05.2017 г., като това 

е комюнике, отново разпределено на мен и на работната група във 

връзка  с  ад  хок  механизма.  Отново  е  свързано  с  реформата  на 

изборния  закон,  междуинституционалното  споразумение  за 

регистъра  за  прозрачност,  като  има  въпросник  за  делегатите  във 

връзка със задължителния регистър за прозрачност.

Колеги, аз го предлагам за сведение с оглед на това, че ние 

имаме  изразено  становище  да  не  взимаме  отношение.  Не  сме 

компетентни по регистъра за прозрачност.
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Докладвам вх. № ЦИК-00-454 от 25.05.2017 г.,  като това е, 

колеги,  покана  за  Българо-корейски  бизнес-форум.  Имат 

удоволствието от посолството на Република Корея в София да ни 

поканят  на  Българо-корейски  бизнес-форум  на  тема  „Обмен  на 

практики за добро управление и за устойчиво развитие“. Форумът е 

съфинансиран от посолството на Република Корея и ще се проведе в 

периода 6 – 9 юни 2017 г. в следните градове, а именно София на 

06.07.2017 г., Бургас на 08.06.2017 г. и Варна – на 09.06.2017 г. 

Колеги, към момента го докладвам за сведение и евентуално 

за  преценка  дали  има  необходимост  Централната  избирателна 

комисия  да  участва.  В  София  ще  бъде  в  главната  сграда  на 

Софийския  университет,  нова  конферентна  зала  на  бул.  „Цар 

Освободител“ № 15.

Приложена е и програмата и специално за София ще бъде от 

13,30 ч. до 14,00 ч. регистрация и ще приключи в 18,10 ч. с клозинг-

церемонията. Ако някой заяви участие, да възложи на директора на 

Дирекция  „Администрация“  да  събере  желаещите  и  да  върнем 

информация евентуално на посолството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  мероприятието  е  следобедно,  а  нашите  заседания  са 

сутрешни. Така че има възможност, възползвайте се.

Моля, продължете,  госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-06-

306  от  26.05.2017  г.  Това  е  писмо  от  Общинска  избирателна 

комисия,  тоест,  Решение  №  225  на  ОИК  –  Бяла  Слатина,  от 

03.05.2017 г., като решението е подписано с „вярно с оригинала“ и е 

относно прекратяване на пълномощията на кмет на кметство.

Разпределено е на мен и на колегата Баханов и се намира във 

вътрешна  мрежа,  като  диспозитивът  е,  че  отказва  да  прекрати 

предсрочно  пълномощията  на  кмета  на  кметство  Галиче  Ценко 

Кръстев Чоков.

Колеги,  аз  към  момента  го  докладвам  за  сведение. 

Евентуално,  когато  колегата-докладчик  се  върне,  знаете,  че 
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многократно  колегата  Баханов  докладва  тези  писма,  но  моето 

мнение, че към момента е за сведение и запознаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, не изчаках  господин Баханов, а го разпределих на  госпожа 

Ганчева, за да можете своевременно да се запознаете с преписката и 

впоследствие, ако е необходимо, да се върне в зала.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Само  припомням  за  яснота  на 

доклада, че ние с наше писмо с изх. № МИ-15-140 от 07.04.2017 г. 

изразихме становище, че Централната избирателна комисия счита, 

че  с  решение  на  ОИК  –  Бяла  Слатина,  следва  да  се  прекратят 

предсрочно пълномощията  на  Ценко Кръстев  Чоков  като кмет  на 

с. Галиче.

Колеги, отново припомням за доклада в предходно заседание, 

а именно, че сме поканени да вземем участие като наблюдатели в 

Косово  на  изборите,  които  ще  се  проведат  на  11  юни  2017  г., 

предсрочни избори за парламент, като срокът за отговор е до 4 юни 

2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Ганчева.

Продължаваме със следващ докладчик –  госпожа Сидерова.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  ще  ви  докладвам,  като 

всички писма са във вътрешната мрежа в папка с моите инициали.

Първият  номер,  който  е  111.41  е  до  кмета  на  община 

Антоново. Колегата Алексиева ви го докладва. Това е последващото 

одобрение,  което  направихме,  на  изпратеното  писмо  до  кмета  на 

община Антоново по питането, свързано с формиране на съставите 

на секционни избирателни комисии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Извинете, 

госпожо  Сидерова.  Аз  подложих  на  гласуване  за  последващо 

одобрение съобщението. Сега подлагам на гласуване за последващо 

одобрение това писмо.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Писмото  е  много  кратко,  вие  го 

виждате.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов);  против – няма.

Предложението се приема.

Моля, продължете докладите си, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, за да приключим с община 

Антоново, ще кажа, че сме получили по е-mail питане с вх. № ЧМИ-

06-34 от 19.05.2017 г. То е от госпожа Мария Павлова, директор на 

Дирекция „АПИО“ на община Антоново. 

Предложила  съм  ви  проект,  който  е  с  №  111.44,  само  че 

първият абзац свършва с точка след „Решение № 2077-МИ/НР от 

10.09.2015 г,“ като вместо за изменение и допълнение е за поправка 

и до края текстът ще отпадне.

Иначе сме насочили към разпоредбата на чл. 92, ал. 6 и наше 

Решение  за  формиране  съставите  на  секционните  избирателни 

комисии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Сидерова.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов);  против – няма.

Предложението се приема.

Моля, продължете,  госпожо Сидерова, докладите си.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Доколкото  сме  в  тази  тематика  на 

частичните избори и формиране състави на секционни избирателни 

комисии, моля да погледнете писмо с № 11143 до госпожа Величка 
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Милова,  главен  специалист  ЕСГРАОН, отдел –  със  съкращение  е 

написано отделът, а не е дописано, че е от община Септември.

Това  писмо  обаче  аз  ви  предлагам  да  бъде  адресирано  до 

кмета  на  общината  със  същото  съдържание  и  копие  до   госпожа 

Величка Милова, тъй като с вх. № ЧМИ-06-36 от 22.05.2017 г. сме 

получили  запитване  от   госпожа  Величка  Милова  за  начина  на 

формиране  на  съставите  на  секционните  комисии,  а  преди  да 

приемем  решение  пък  с  вх.  №  ЧМИ-06-36  от  25.05.2017  г.  сме 

получили  подписано  от  кмета  писмо  –  докато  онова  е  било  по 

електронната  поща  и  без  подпис  –  със  същото  съдържание  на 

въпросите  относно  формиране  на  комисиите,  поради  което  ви 

предлагам писмото да бъде адресирано до кмета  господин Марин 

Василев Рачев, както и с копие до  госпожа Величка Милова, но със 

съдържанието, което вече ви казах, освен ако добавим и Решение № 

1984, но мисля, че не е нужно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов);  против – няма.

Предложението се приема.

Моля, продължете,  госпожо Сидерова, с докладите си.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Следващото  писмо  е  до  госпожа 

Румяна  Бъчварова  като  началник  на  политическия  кабинет  на 

министър-председателя  във  връзка  с  пренасоченото  към  нас 

запитване  от  господин  Антонио  Таяни,  председателят  на 

Европейския  парламент  и  с  молба  да  се  осигури гласуването  на 

гражданите в неравностойно положение, които имат затруднения в 

придвижването и зрението с оглед постъпили оплаквания. 

Виждате, написала съм, че ние сме предприели мерки какви 

решения сме взели, без да соча номерата, защото бяхме помолени да 



53

предприемем действия. Написала съм, че методологическата основа 

и гласуването по домовете става с  подвижна избирателна кутия с 

отделно решение и че на практика при миналите избори – през 2016 

и 2017 г.  наистина в някои от общините сме констатирали,  че  са 

формирани  много  големи  избирателни  списъци  и  не  са  посетени 

всички  избиратели  и  ще  предприемем  съответните  мерки  с 

методически  указания  към  комисиите  за  намаляване  броя  на 

избирателите, включвани в тези списъци.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, има ли коментари? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така изготвеното писмо.

Режим на гласуване.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов); против – няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Сидерова, за следващия Ви доклад.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, на предшестващо заседание 

ви  докладвах  писмо с  вх.  № ЦИК-07-52,  писмо от  господин  Тан 

Илинг от Международния институт за демокрация и изборна помощ 

(Интернационал  идея)  с  поставени  въпроси,  които  са  свързани  с 

произвеждането на изборите и по-точно с избирателните списъци.

Подготвила  съм  отговори  на  тези  въпроси.  Номерът  на 

писмото е № 111.45. Мисля, че съм успяла възможно най-кратко, с 

по-малко изразни средства да представя процедурите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли 

коментари? Не виждам. 

Подлагам на гласуване писмото.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  
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Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов); против – няма.

Предложението се приема.

Колеги, тъй като въпросите бяха зададени на английски, това 

писмо ще бъде преведено на английски.

Продължете, госпожо Сидерова, със следващия Ви доклад.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх. 

№ ЦИК-11-13 от 23.05.2017 г. – питане от гражданка, насочено към 

нас по-точно сведение с искане за предприемане на мерки, за да не 

се  прерайонират секции и те  да  си гласуват  в секция,  в  която са 

гласували преди това. 

Отговорила  съм  с  писмо,  че  образуването  на  секции  е  от 

изключителната компетентност на кметовете на общини. Посочила 

съм и сроковете и начина на атакуване на тези заповеди, като съм 

посочила  номерата  на  текстовете  от  закона,  без  подробно  да 

разказвам,  за  да  може   госпожата  да  се  ориентира.  Няма  да  го 

насочваме към кмета на район „Слатина“, тъй като то е адресирано и 

до него.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Сидерова.

Колеги, подлагам на гласуване това писмо.

Режим на гласуване.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов);  против – няма.

Предложението се приема.

Моля, продължете,  госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, докладвам вх. № МР-23-2 от 

26.05.2017  г.  Получили  сме  предложение  от  Сдружение  за 

оптимизиране  на  правосъдието  и  администрацията  със  седалище 

Варна относно необходими законодателни промени и предложения 
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по Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и 

местното самоуправление.

Предлагам да го изпратим по компетентност на Народното 

събрание, тъй като тези предложения не са в нашите правомощия. 

Ние не сме законодателен орган.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Сидерова.

Госпожо Сидерова,  възразявате  ли  да  оставим този  доклад 

към днешна дата за сведение, за да вземем предвид предложенията в 

нашия анализ и когато изготвяме този наш анализ, да ги обсъдим? 

Благодаря.

Колеги, има ли възражения? Не виждам. Към днешна дата е 

за сведение.

Заповядайте, госпожо Сидерова, за следващия Ви доклад.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  За  сведение  докладвам  повторно 

писмо от  господин Борис Ангелов – Инициативният комитет, който 

е свързан с местния референдум в Трън. Въпросите са препратени 

втори път по време на заседание, на което ние сме взели предвид 

писмото и сме дали отговор. Така че писмото с дата 23 май 2017 г., 

пристигнало по-късно, остава за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Сидерова.

Следващ докладчик е  госпожа Цанева.

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! Моля 

докладите ми да останат за следващо заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  давам 

пет минути почивка.

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, след почивката установихме, че утре ще свикваме заседание. 
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Ето защо, колеги, останаха още няколко доклада, които остават за 

следващото заседание.

С  това  закривам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия.

Свиквам следващото заседание, колеги, утре, събота, 27 май 

2017 г. следобед, като допълнително ще уточня часа, който ще е след 

17,00  ч.  с  оглед  документите,  които  пристигнат  за  регистрация  и 

допускане до участие в частичните местни избори. Ще ви изпратя 

съобщение и администрацията ще ви прозвъни.

Приятна вечер, колеги.

(Закрито в 18,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Божидарка Бойчева.
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