
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 537

На  30  май  2017  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа 

грешка в Решение № 4783-МИ.

Докладва: Таня Цанева

2. Проект на решение относно промяна в състав на ОИК.

Докладва: Камелия Нейкова

3. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладва: Мария Бойкинова

4. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.

Докладва:  Метин Сюлейман

5. Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.

Докладват: Георги Баханов,

Метин Сюлейман,

Иванка Грозева,

Йорданка Ганчева,

Камелия Нейкова,
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Ивайло Ивков

6. Доклади по писма.

Докладват: Севинч Солакова,

Георги Баханов,

Метин Сюлейман, 

Йорданка Ганчева,

Камелия Нейкова,

Ивилина Алексиева,

Мартин Райков

7. Доклади по писма до МВР и прокуратури.

Докладва: Владимир Пенев

8. Разни. 

Докладва: Александър Андреев

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо 

Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло 

Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА:  Емануил  Христов,  Росица  Матева,  Румен 

Цачев.

Заседанието  бе  открито  в  14,05  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  уважаеми 

колеги! В залата присъстват 15 членове на Централната избирателна 

комисия. Налице е необходимият кворум. 

Откривам заседанието на комисията на 30 май 2017 г. 
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Уважаеми  колеги,  предлагам  ви  следния  проект  на  дневен 

ред:

Нула,  преди  точките  от  дневния  ред  госпожа  Нейкова  ще 

представи едно писмо.

1. Проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа 

грешка в Решение № 4783-МИ.

Докладчик е госпожа Цанева.

2. Проект на решение относно промяна в състав на ОИК.

Докладчик е госпожа Нейкова.

3. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладчик е госпожа Бойкинова.

4. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.

Докладчик е  господин Сюлейман.

5. Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.

Докладчици  са  господин  Баханов,  господин  Сюлейман, 

госпожа Грозева,  госпожа Ганчева,  госпожа Нейкова.

6. Доклад относно писмо от НСО.

Докладчик е  госпожа Мусорлиева.

7. Доклади по писма.

Докладчици  са  госпожа  Солакова,  господин  Баханов, 

господин Сюлейман, госпожа Ганчева, госпожа Нейкова и аз.

8. Доклади по писма до МВР и прокуратури.

Докладчик е  господин Пенев.

9. Разни.

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в 

така предложения дневен ред?

Първи е  господин Андреев. Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моля,  госпожо председател, да 

ме включите може би в т. „Разни“ – във връзка с провеждането на 

жребий за частичните избори.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви, 

господин Андреев.

Заповядайте, господин Райков.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Моля  да  ме  включите  в  точката 

„Доклади по писма“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви, 

господин Райков.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаема   госпожо  председател, 

както казах преди да се съберем на заседанието, разходите, свързани 

с Изпълнителното бюро и НСО вече са гласувани. 

Предлагам да отпадне т. 6.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записвам, 

госпожо Мусорлиева.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Моля  да  бъда  включен  в  точка  пета  – 

изплащане на възнаграждения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви, 

господин Ивков.

Има ли други предложения? Не виждам.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения и 

допълнен дневен ред.

Режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева); 

против – няма.

Дневният ред се приема.

Уважаеми  колеги,  от  днешното  заседание  по  обективни 

причини отсъстват  господин Цачев, господин Христов и  госпожа 

Матева. Господин Арнаудов ме е информирал, че ще закъснее.
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Колеги, преди да преминем към първия докладчик позволете 

ми от името на Централната избирателна комисия и от свое име да 

честитим рождения ден на  господин Чаушев. Да му пожелаем да е 

жив  и  здрав.  Да  му  пожелаем  много  щастие  и  много  късмет 

(Ръкопляскания.)

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  Колеги,  във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали е проект на писмо с № 11-160 до 

председателя  на  Сметната  палата,  с  което  съгласно  съответните 

разпоредби на Изборния кодекс изпращаме списък на допуснатите за 

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

както и новорегистрирани партии.

Към  писмото  има  две  приложения.  Приложение  №  1  е 

списъкът  на  допуснатите  партии.  Тях  ги  изпращаме  само  за 

сведение,  без  информация  за  банкови  сметки  и  лицата,  които 

отговарят  за  приходи  –  разходи  и  счетоводната  отчетност. 

Приложение  №  2  е  информация  за  Партия  Воля,  която  е 

новорегистрирана и за нея предоставяме необходимата информация, 

а  именно  банкова  сметка,  която  ще  обслужва  предизборната 

кампания, както и отговорните лица по чл. 164 от Изборния кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване изпращането на това писмо.

Режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева); 

против – няма.

Предложението се приема.

Преминаваме към точка първа от дневния ред:
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1. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка в Решение № 4783-МИ.

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Колеги,  предлагам  ви  проект  на  решение,  който  е  качен  във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали за днешно заседание 

относно поправка на техническа грешка в Решение № 4783-МИ от 

27.05.2017 г., като ви предлагам да допуснем поправка на техническа 

грешка в цитираното решение, тъй като в заявлението и в искането 

на  Партия  Воля  относно  отпечатването  и  наименованието  на 

партията  в  решението  е  записано  „Политическа  партия  Воля“,  а 

трябва да бъде „Воля“.

Затова  ви  предлагам  в  двата  текста  да  се  чете  не 

„Политическа партия Воля“, а да се чете както в заявлението, така и 

в наименованието на партията за отпечатване в бюлетината „Воля“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Цанева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Подлагам на гласуване предложения ни проект на решение.

Режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 

няма.

Решението се приема.

Решението има № 4784-МИ.

Моля, продължете,  госпожо Цанева, с докладите си.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  тъй  като,  както  си  спомняте, 

решението  за  регистрация  беше  в  процедура  на  незавършила 

проверка, бих желала да ви докладвам протокола от 30.05.2017 г. от 
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ГД  ГРАО, с който ни изпращат информация, че от 3000 проверени 

записа 2671 са коректни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Цанева.

И, колеги, за да изчерпим точка първа от дневния ред, тъй 

като  току-що  извършената  поправка  на  техническа  грешка  касае 

отпечатването на наименованието на партията върху бюлетината, да 

изпратим едно писмо до общинските избирателни комисии с копие 

до  Печатницата  на  БНБ  и  "Информационно  обслужване"  АД  по 

повод наименованието на тази политическа сила.

Колеги, ще гласуваме по-нататък това писмо, което ще бъде 

общо.

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:

2. Проект  на  решение  относно  промяна  в  състава  на 

ОИК.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  проектът  на  решение  е 

№ 4767  и  се  намира  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите 

инициали.

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-20 от 29.05.2017 г. 

от  Никола  Пеков,  упълномощен представител  на  Партия  ГЕРБ за 

община Иваново,  за  промяна  в  Общинска избирателна комисия  – 

Иваново.

Предлага се на мястото на Илияна Георгиева Илиева – член 

на Общинската комисия, да бъде назначен Михаил Иванов Кунчев. 

Към предложението са приложени всички необходими документи.

Предвид изложеното и  на  основание –  съответните  правни 

основания, посочени в проекта на решение – ви предлагам да бъде 

освободена  като  член  на  Общинската  избирателна  комисия  – 

Иваново,  област  Русе,  Илияна  Георгиева  Илиева,  да  се  анулира 

издаденото й удостоверение.  На нейно място да бъде назначен за 
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член  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Иваново,  Михаил 

Иванов Кунчев, на когото да се издаде удостоверение.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  ВАС  чрез  ЦИК  в 

тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

проекта на решение.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение.

Режим на гласуване.

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

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 

няма.

Решението се приема.

Решението има № 4785-МИ/НР.

Колеги, следващата точка от дневния ред – Доклади по дела, 

жалби и сигнали – ще се докладва в малко по-късен час. 

Колеги, продължаваме със следваща точка – точка четвърта 

от дневния ред:

4.  Доклади относно искания за  отваряне  на  запечатани 

помещения.

Докладчик  е   господин  Сюлейман.  Заповядайте,  господин 

Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги,  с 

вх. № НС-14-32 от  12.05.2017 г. в Централната избирателна комисия 

е  постъпило писмо от   господин Горчев,  кмет на община Велики 

Преслав,  област  Шумен,  с  искане  за  разрешаване  достъп  до 

запечатано помещение, което се намира на втория етаж в сградата на 

общинската  администрация  на  Велики  Преслав  на  ул.  „Борис 

Спиров“ № 58, в което се съхраняват изборните книжа и материали 
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от изборите за народни представители  на 5 октомври 2014 г. и от 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България на 25 октомври 2014 г. с цел извършване на експертиза и 

предаването  на  ценните  документи  от  изборите  за  народни 

представители  на 5 октомври 2014 г. на отдел „Държавен архив“ – 

гр. Шумен.

Във връзка с това искане съм подготвил проект на решение в 

папка с моите инициали от днешно заседание. Проектът на решение 

е № 4766.

Няма нищо особено в това искане, с оглед на което предлагам 

да  приемем  решение,  с  което  да  разрешим  отварянето  на 

запечатаното помещение, което се намира на втория етаж в сградата 

на  общинската  администрация  в  гр.  Велики  Преслав,  с  цел 

извършване на експертиза и предаването на ценните документи от 

изборите за народни представители  на 5 октомври 2014 г. на отдел 

„Държавен  архив“  –  гр. Шумен,  като  достъпът  до  запечатаните 

помещения да се осъществи по реда на т. 20 от Решение № 4387-НС 

от 02.03.2017 г. от комисията от длъжностни лица, определена със 

заповед  на  кмета  на  общината,  като  също  така  за  извършените 

действия се съставят съответните протоколи съобразно изискванията 

на т. 21 от същото Решение № 4387-НС.

Копие от заповедта на кмета за определяне на длъжностните 

лица и от общинската администрация и от останалите протоколи да 

се изпратят на ЦИК. Извън посочените действия на комисията да не 

се  допуска  развързване  на  торби,  отваряне  на  пликове  с  изборни 

книжа  от  различните  видове  избори,  както  и  тяхното  смесване, 

объркване  или  загубване.  След  предаването  на  книжата  в  отдел 

„Държавен архив“ и унищожаване на останалите книжа и материали 

кметът  на  общината  да  изпрати  на  Централната  избирателна 

комисия информация, съдържаща основанието и реда за отварянето 

на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия 

относно ценността на документите и предаването им за постоянно 

съхранение, както и за унищожаването им, като решението подлежи 
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на  обжалване  пред  Върховния  административен  съд  чрез  ЦИК  в 

тридневен срок от обявяване на решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Сюлейман.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

ни проект на решение.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  

Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова);  

против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 4786-ЕП/НС.

Колеги, продължаваме с точка пета от дневния ред:

5. Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.

Първи  докладчик  е  господин  Сюлейман.  Заповядайте, 

господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-93 

от  19.05.2017  г.  в  Централната  избирателна  комисия  е  постъпило 

искане от Общинска избирателна комисия – Омуртаг, за изплащане 

на възнагражденията на членовете на ОИК – Омуртаг, за проведено 

заседание  на  17.05.2017  г.  Към  искането  е  приложено  писмо, 

заверено копие от председателя на Общинския съвет на гр. Омуртаг, 

уведомление от общински съветник, с което подава своята оставка, 

заверено  копие  от  протокола  за  проведеното  заседание,  както  и 

Решение № 339 и № 340, които са взети на проведеното заседание. 

На това заседание са участвали шестима членове на комисията,  в 

това число председател, секретар и четирима члена.

На заседанието  с  първото  решение –  Решение № 339 –  са 

прекратени  пълномощията  на  общински  съветник  на  основание 
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чл. 30, ал. 4, т. 4, като същият съветник е подал оставка, тъй като бил 

назначен  за  областен  управител.  С  последващото  решение  – 

Решение № 340 – е обявен следващият от същата листа за избран за 

общински съветник.

Към  тази  преписка  има  приложен  контролен  лист  за 

предварителен контрол, както и счетоводна справка за  размера на 

исканите  възнаграждения,  с  оглед  на  което  предлагам  на 

Централната  избирателна  комисия  да  одобри  изплащането  на 

възнагражденията на членовете на ОИК – Омуртаг, за проведеното 

заседание на 17.05.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване така направеното предложение.

Режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова); 

против – няма.

Предложението се приема.

Следващ докладчик е госпожа Грозева. Заповядайте, госпожо 

Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-98 от 25.05.2017 г. е пристигнало 

искане от Общинска избирателна комисия – Монтана, за изплащане 

на едно заседание, което комисията е провела на 25.05.2017 г.  На 

заседанието  са  присъствали  председател,  заместник-председател, 

секретар  и  осем  члена.  На  въпросното  заседание  комисията  е 

разгледала  заявлението  на  Дияна  Иванова  Иванчева,  обявена  за 

избрана  за  общински  съветник  от  ПП  ГЕРБ,  като  е  приела,  че 

заявлението  за  отказ  от  встъпване  в  пълномощията  е  отказ  от 

встъпване като  общински съветник и е обявила следващия в листата 
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от  ПП  ГЕРБ,  а  именно  Илияна  Красимирова  Иванова,  като  е 

анулирала съответното удостоверение на Дияна Иванова Иванчева.

Налице  е  контролен  лист  за  предварителна  проверка, 

счетоводна справка. Предлагам ви да одобрим изплащането на това 

възнаграждение за заседанието на 22.05.2017 г., проведено от ОИК – 

Монтана.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване това предложение.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова);  против – няма.

Предложението се приема.

Следващ  докладчик  е   госпожа  Ганчева.  Заповядайте, 

госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  искане  за 

изплащане на възнаграждение с  вх.  № МИ-27-99 от 26.05.2017 г., 

което  е  от  Общинска избирателна  комисия –  Мадан.  Искането  за 

изплащане  на  възнаграждение  е  за  проведено  заседание  на 

05.05.2017  г.,  като  са  приложени  всички  изискуеми  документи 

съгласно нашето решение и е във връзка с подаването на оставка със 

съответния входящ номер от господин Филети, общински съветник 

от партия ДПС.

ОИК  –  Мадан,  са  провели  заседание  за  прекратяване  на 

правомощията и обявяване на избран на следващия в кандидатската 

листа.  Искането  е  минало  през  предварителен  финансов  контрол, 

има положително становище.

Предлагам ви да гласуваме изплащането на така поисканото 

възнаграждение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване това предложение.
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Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова); 

против – няма.

Предложението се приема.

Следващ  докладчик  е  госпожа  Нейкова.  Заповядайте, 

госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-27-96  от 

22.05.2017  г.  е  постъпило  искане  от  Общинската  избирателна 

комисия – Русе, за изплащане на възнаграждения за проведени две 

заседания.  Първото заседание е било на 04.04.2017 г.,  на което са 

присъствали председател, двама заместник-председатели, секретар и 

шестима членове на Общинската избирателна комисия. Заседанието 

е било по повод постъпило заявление от общинския съветник Пенчо 

Милков за предсрочно прекратяване на пълномощията му във връзка 

с избирането му за народен представител.

Следващото заседание е проведено на 11.04.2017 г. На него 

са  присъствали  председател,  един  заместник-председател  и  седем 

членове на Общинската избирателна комисия. Заседанието е било по 

повод постъпило писмо от председателя на Общинския съвет – Русе, 

относно  починал  общински  съветник.  На  това  заседание 

Общинската  избирателна  комисия  е  обявила  следващия  от 

съответната листа за избран.

Към преписката  са  приложени от  Общинската  избирателна 

комисия всички необходими документи, както и счетоводна справка 

от  счетоводството  на  ЦИК  и  контролен  лист  за  извършен 

предварителен контрол.

Предлагам ви да одобрим за изплащане възнагражденията за 

двете заседания.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване така направеното предложение.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  

Цветозар Томов);  против – няма.

Предложението се приема.

Моля продължете,  госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, с вх. № МИ-27-

102 от 29.05.2017 г. е постъпило искане от Общинска избирателна 

комисия  –  Две  могили,  относно  изплащане  на  възнаграждения  за 

проведено  заседание  на  25.05.2017 г.  Заседанието  е  проведено  по 

повод смъртта на кмета на кметство Каран Върбовка. 

Колеги,  това  е  може  би  случаят,  който  коментирахме  на 

работната част преди обяд – дали там трябва да има избори предвид 

броя на населението. 

На  това  заседание  са  присъствали  председател,  заместник-

председател, секретар и седем членове на Общинската избирателна 

комисия. Комисията е приложила протокол от проведено заседание, 

както и решение, с което е констатирано предсрочното прекратяване 

на  пълномощия  на  кмета  на  кметство  Каран  Върбовка  поради 

смъртта на лицето.

Предлагам  ви  да  одобрим  за  изплащане  исканото 

възнаграждение. Към преписката има контролен лист и счетоводна 

справка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Нейкова.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев, Георги Баханов,  Ивайло Ивков,  
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Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  

Цветозар Томов);  против – няма.

Предложението се приема.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  само  да  допълня  за 

информация на Централната избирателна комисия. В тази преписка 

се съдържа и информация, предоставена от Общинската избирателна 

комисия  –  Две  могили,  от  която  е  видно,  че  към  датата  на 

предсрочното  прекратяване  на  пълномощията  населението  с 

постоянен адрес в кметство Каран Върбовка е 339 жители, поради 

което вероятно там няма да  се  проведат избори.  Доколкото имам 

информация от секретаря на община Две могили, те са уведомили 

Общинския  съвет  за  промяна  в  структурата  на  общинската 

администрация с оглед предприемане на действия по назначаване на 

кметски  наместник.  А  таблицата  според  мен  е  официална 

информация от масива на ГД ГРАО.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Нейкова.

Моля, продължете с докладите си,  госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: С вх. № МИ-27-91 от 18.05.2017 г. е 

постъпило  искане  за  изплащане  на  възнаграждения  от  Общинска 

избирателна  комисия  –  Хайредин,  за  проведено  заседание  на 

15.05.2017 г.  Това е по повод случая,  с който колегата Матева ни 

запознава  преди  време  –  за  предсрочното  прекратяване  на 

правомощията на Емил Алексиев Тодоров, общински съветник, във 

връзка с постановена присъда по наказателно дело.

Общинската  избирателна  комисия  иска  изплащане  на 

възнаграждение  за  това  заседание,  на  което  решението  е  „до 

произнасяне на Окръжен съд – Монтана, да не предприема действия 

по  прилагането  на  чл.  30,  ал.  4,  т.  2  от  ЗМСМА  относно 

правомощията на този общински съветник“.
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Колеги, след като е постъпила тази преписка на 18.05.2017 г., 

Централната избирателна комисия на 25.05.2017 г.  е изпратила до 

Общинската избирателна комисия писмо, с което ги уведомяваме, че 

те  трябва да изпълнят задълженията  си по ЗМСМА, да  прекратят 

предсрочно  пълномощията  на  това  лице  и  да  обявят  за  избран 

следващия в съответната листа.

Аз, като гледам какво решение са взели на това заседание, а 

именно да изчакат Окръжен съд – Монтана, и предвид практиката на 

Централната избирателна комисия – мисля, че имаше по-предишен 

случай, когато бяха решили да изчакат произнасяне на Апелативния 

съд и ние тогава не одобрихме за изплащане възнагражденията за 

проведено заседание само с такова единствено решение – предлагам 

Централната избирателна комисия и сега да не одобри за изплащане 

възнаграждения за  това  заседание на  15.05.2017 г.,  тъй като и  до 

момента няма информация Общинската избирателна комисия да се е 

съобразила  с  дадените  от  Централната  избирателна  комисия 

указания,  а  и  считам,  че  това  решение  –  просто  да  изчакат 

произнасяне  на  съда  –  не  е  основание  за  изплащане  на 

възнаграждение.

Да  не  се  изплаща  възнаграждение  е  и  становището  на 

колегата  Матева,  която  е  докладчик  по  този  случай  от  самото 

начало.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  има ли 

противни предложения? Не виждам.

Подлагам на гласуване неизплащането на възнаграждения с 

мотивите, които  госпожа Нейкова изложи.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов); 

против –   1 (Георги Баханов).

Предложението се приема.
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Колеги, следващ докладчик е  господин Ивков. Заповядайте, 

господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-27-90 и 

вх.  №  МИ-27-91  –  две  основателни  искания  на  Общинска 

избирателна комисия – Плевен, за изплащане на възнаграждения за 

проведено  заседание  на  16.05.2017  г.,  на  което  са  присъствали 

председател,  двама  заместник-председатели,  секретар  и  девет 

членове – общо 13 човека. Заседанието е било с основание – да се 

прекратят пълномощията на общински съветник Калин Поповски и 

да се обяви за избран в Общинския съвет Начко Тоцев.

Тъй  като  е  налице  контролен  лист,  изготвен  от 

администрацията  - главните лица на ЦИК, и счетоводна справка, а 

също  така  е  налице  и  основанието  за  изплащане  на 

възнаграждението, предлагам да вземем решение да се изплати.

Освен това другото искане е за изплащане на дежурство на 

двама  членове  на  Общинската  избирателна  комисия,  което  също 

следва да се изплати, тъй като са подготвяли материалите, а именно 

най-вероятно  проекторешението  за  заседанието  на  16.05.2017  г. 

Дежурството е дадено на 15.05.2017 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Ивков.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  това  предложение  на 

господин Ивков.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова, Цветозар Томов);  против – няма.

Предложението се приема.

Следващ  докладчик  е   господин  Баханов.  Заповядайте, 

господин Баханов.
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ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  вх. 

№ МИ-27-101 от 29.05.2017 г. от Общинска избирателна комисия – 

Гоце  Делчев.  Те  са  ни  изпратили  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения за едно заседание и две дежурства. Сега ще ви ги 

докладвам подробно.

Първото дежурство е дадено от председател, секретар и член 

и  е  проведено  във  връзка  с  получаване  на  копие  от  документ  – 

удостоверение за избран народен представител, както и подготовка 

на  заседание  на  ОИК  във  връзка  с  изявлението  на  избрания  за 

народен  представител,  както  и  за  проверка  на  лист  А  относно 

следващ по ред кандидат за общински съветник от съответната листа 

на ПП ГЕРБ.

Заседанието  е  проведено  на  17.05.2017  г.,  на  което  са 

присъствали  всички членове на  избирателна  комисия,  а  именно в 

състав: председател, заместник-председател, секретар и осем члена – 

Общинската избирателна комисия е 11-членна в гр. Гоце Делчев.

Приложен е протоколът, приложена е справка за членовете, 

които са участвали. Както ви казах преди малко, Решението е № 221 

от 17.05.2017 г., с което се прекратяват пълномощията на общински 

съветник – както казах преди малко – тъй като същият е избран за 

народен  представител  и  е  представил  съответните  документи,  а 

именно  удостоверение  от  ЦИК  и  изявление,  че  желае  да  бъдат 

прекратени правомощията му като общински съветник. Решението е: 

установява  предсрочното  прекратяване  на  пълномощията  на 

Димитър Николов Гамишев и анулира издаденото му удостоверение. 

Обявен  е  за  избран  за  общински  съветник  следващия  от  листата 

Никола Джингаров със съответното ЕГН.

Приложено е решението, протоколът от заседанието. 

Имат и още едно дежурство в състав председател и секретар. 

Проведено е във връзка с изготвянето на удостоверение за избран за 

общински  съветник  на  новия.  Преписката  е  комплектувана  от 

общинската  администрация  с  удостоверение  за  избран  народен 

представител и копието от решението на ОИК и на предстоящата 



19

сесия на Общинския съвет и проведена анкета от обявения за избран 

нов общински съветник.

Така че, уважаеми колеги, само искам да ви кажа, че това е 

изпратено  по  електронната  поща,  записано  е  утре,  понеделник, 

29.05.2017  г.   ще  бъдат  пратени  на  хартиен  носител  по  пощата. 

Колегите от Общинската избирателна комисия – Гоце Делчев.

Така че, уважаеми колеги, считам, че няма пречка да одобрим 

изплащането на тези възнаграждения за проведени две дежурства и 

едно заседание, както подробно ви докладвах.

Само искам да допълня, че има изготвен контролен лист за 

предварителен контрол и счетоводна справка № 119 относно размера 

на възнагражденията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Баханов.

Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева.  

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.

Предложението се приема.

Моля, продължете,  господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря.  Следващото,  уважаеми 

колеги, е с вх. № МИ-27-92 от 19.05.2017 г. Искането е постъпило в 

Централната  избирателна  комисия  на  вниманието  на   госпожа 

Ивилина  Вергинова  Алексиева  –  Робинсън,  председател  на  ЦИК, 

подписано от председателя и секретаря  на Общинска избирателна 

комисия  –  Банско,  с  което  ни  уведомяват,  че  на  24.04.2017  г.  са 

провели заседание на  ОИК – Банско,  във връзка  с  наше Решение 

№ 2901-МИ  от  05.11.2016  г.  и  във  връзка  с  прекратяване 

пълномощията на общински съветник от кандидатската листа на ПП 

ГЕРБ,  който  е  назначен  за  заместник-кмет  на  община  Банско  и 
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обявяване за избран на общински съветник следващият, предложен 

от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

Както  ви  казах,  искането  е  подписано  от  председател  и 

секретари  подпечатано  с  печата  на  ОИК  –  Банско.  Изпратен  е 

заверен  протокол  №  38  от  заседанието  от  24.04.2017  г.,  както  и 

заверено копие от решението с отбелязване на обявяването, кога е 

закачено,  кога  е  свалено  на  съответното  място  за  обявяване  на 

решенията.

Уважаеми колеги, към искането е приложен контролен лист 

за  предварителен  контрол,  както  и  счетоводна  справка  № 109  за 

размера на изплащане на възнагражденията за едно заседание.

Считам,  че  искането  е  комплектувано  с  всички  изискуеми 

документи.

Така че, ще Ви моля,  госпожо председател, да го подложите 

на гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Баханов.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева.  

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова, Цветозар Томов);  против – няма.

Предложението се приема.

Моля, продължете,  господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  вх.  № 

МИ-27.100  от  26.05.2017  г.   Това  е  от  Общинска  избирателна 

комисия – Бяла Слатина, във връзка с разглеждане на предсрочното 

прекратяване на пълномощията на кмета на с. Галиче, област Враца, 

община Бяла Слатина.

Проведено е  заседание  относно предсрочното  прекратяване 

на  пълномощията.  Заседанията  на  комисията  е  отбелязано,  че  се 
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провеждат  в  гр.  Бяла  Слатина.  Това  отбелязване  явно  изрично  е 

направено,  тъй  като  заместник-председателят  на  комисията 

Маргарит  Маждраков  е  с  настоящ адрес  в  гр.  Враца,  ул.  „Руен“, 

поради което той е представил разходо-оправдателни документи и 

желаят  да  бъде  изплатено и два  пъти по 6  лв.   –  12  лв.  –  пътни 

разходи за явяването му на това заседание в Бяла Слатина.

Дадено  е  едно  целодневно  дежурство  по  подготовката  на 

материалите  за  провеждане  на  заседанието  от  председател  на 

комисията  Цветелина  Андровска.  Заседанието  е  проведено  на 

02.05.2017 г. Молят да одобрим изплащането на възнаграждение за 

едно  дежурство,  дадено   от  председателя  за  подготовка  на 

заседанието,  както  и  за  заседанието,  проведено  на  03.05.2017  г. 

Справката за дежурството е от 02.05.2017 г.

Уважаеми  колеги,  първоначално  на  заседанието  са 

присъствали десет члена на ОИК, след това накрая виждам, че са 

станали  11,  тъй  като  е  отбелязано  и  в  протокола,  че  единият  от 

членовете е казал, че ще направи всичко възможно, за да присъства, 

и закъснял.

Представен  е  протокол  от  четири  страници.  Подробно  са 

направени  разискванията  относно  предсрочното  прекратяване 

пълномощията  на  кмета  на  с.  Галиче.  Представени  са  копия  от 

заповедта за командировъчни, както и билетите, които фактически 

представляват  разходно-оправдателни документи за  пътуването на 

заместник-председателя.

Има решение в този случай, не е както в доклада на колегата 

Нейкова.  Има  решение  след  разисквания,  с  което  отказват  да 

прекратят предсрочно пълномощията на кмета на кметство Галиче.

Аз  считам,  уважаеми  колеги,  че  след  като  колегите  са  се 

събрали,  направили  са  разисквания,  видно  от  представения 

протокол. Същите са заверени с „вярно с оригинала“ и подпечатани 

с печата на ОИК – Бяла Слатина. Към документите е представен и 

контролен  лист  за  предварителен  контрол,  както  и  счетоводна 

справка за размера на възнагражденията.
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Предлагам  ви  да  вземем  решение,  с  което  да  одобрим 

изплащане  на  възнаграждения  за  едно  дежурство,  проведено  от 

председателя на ОИК на 02.05.2017 г., и за проведено заседание от 

пълния състав на Общинската избирателна комисия – община Бяла 

Слатина.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Баханов. Колеги, чухте доклада, чухте предложението на 

докладчика. Колеги, има ли други становища?

Уважаеми колеги, не виждам желаещи да се изказват.

Подлагам на гласуване така направеното предложение.

Гласували  18  членове на  ЦИК:  за  –  11 (Владимир  Пенев,  

Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Йорданка Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  

Сюлейман,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов);  против  –  7 

(Александър  Андреев, Бойчо  Арнаудов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Румяна  Стоева-

Сидерова).

Предложението не се приема.

Колеги,  не  постигнахме  необходимото  мнозинство  за 

изплащане на тези възнаграждения.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  тъй  като  миналата 

седмица бях отпуск, с вх. № МИ-06-306 от 26.05.2017 г. е постъпило 

Решение  №  225  от  03.05.2017  г.  на  Общинската  избирателна 

комисия  –  Бяла  Слатина,  което  е  заверено  „вярно  с  оригинала“, 

подписано  и  подпечатано  с  печата  на  комисията,  колегите  от 

Общинска избирателна комисия – Бяла Слатина, явно ни уведомяват 

за  своето  решение,  по  което  искаха  становище  от  Централната 

избирателна комисия и методически указания.

Доколкото съм запознат,  колегата  Ганчева  го  е  докладвала 

вече  в  оригинал,  след като постъпи,  аз  в  предходно заседание  го 

докладвах,  тъй  като  го  видях  на  страницата  на  Общинска 

избирателна комисия – Бяла Слатина, тъй като вече сме го имали в 
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оригинал,  и  колегата  Ганчева  го  е  докладвала  на  предходно 

заседание, когато е останало за сведение и запознаване от колегите.

Евентуално, ако някой от колегите има противно мнение на 

това да остане за сведение, както беше и в първоначалния ми доклад, 

и  след  идването  в  оригинален  вид,  но  към  настоящия  момент, 

уважаема  госпожо председател, поне към мен някой от колегите не 

се е обадил, че има противно мнение.

Така  че  отново  предлагам  да  остане  за  сведение  това 

решение.

А,  доколкото  ми  е  известно,  има  подаден  протест  срещу 

решението от Окръжна или Районна прокуратура – Бяла Слатина, 

има образувано дело и днес е заседанието по това дело по повод 

обжалване на Решение № 225 на Общинска избирателна комисия – 

Бяла Слатина.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Баханов.

Не виждам желаещи да повдигат дебат. Наистина остава за 

сведение.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  извинявайте,  но  в 

предходния си доклад по искането за изплащане на възнаграждение 

пропуснах  да  кажа,  че  на  заседанието,  за  което  одобрихме 

плащането,  са  присъствали  шест  члена  на  Общинска  избирателна 

комисия – председател, секретар и шест члена – общо осем члена.

Допълвам го за коректност на доклада.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Ганчева.

Колеги, връщаме се на точка трета от дневния ред:

3. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  от 

Столична община – район „Триадица“, с което ни уведомяват, че акт 
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№  47  за  установяване  на  административно  нарушение  против 

Александър Иванов Атанасов от Българско национално обединение 

не е връчен, тъй като същият не се е явил в посочения срок съгласно 

изпратената му покана от район „Триадица“ за връчване на акта.

Но аз установих, че същият има и настоящ адрес, който е в 

гр. Ямбол, и предлагам да се опитаме да връчим чрез община Ямбол, 

чрез настоящия адрес на нарушителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Бойкинова.

Колеги, преминаваме към седма точка от дневния ред:

7. Доклади по писма. 

Първи докладчик е  госпожа Солакова. Заповядайте, госпожо 

Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ ЦИК-02-34 от 30.05.2017 г. Това е писмо от „Обща канцелария“ 

на  Народното  събрание,  от  отдела,  който  се  занимава  и  изпраща 

нашата кореспонденция  на Централната избирателна комисия.

Моля да одобрим така представените счетоводни документи 

за изплащане след извършване на проверка от администрацията за 

съответствие на изпратената кореспонденция за съответния месец – 

за периода 24 април – 29 май 2017 г. в размер на 160,15 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Солакова.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Режим 

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова,  Камелия Нейкова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова, Цветозар Томов);  против – няма.

Предложението се приема.
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Следващ докладчик е  госпожа Ганчева.

 Заповядайте, госпожо Ганчева, за Вашия доклад.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  превод  с 

вх. № ЦИК-07-47/5 от 30.05.2017 г., а основната преписка е с вх. № 

ЦИК-07-47/4  от  30.05.2017  г.  Уведомяват  ни  от  Разширена 

европейска програма – това е институт „ИДЕЯ“,  накратко казано, 

съгласно протоколно решение на Централната избирателна комисия 

ще се представлява от  госпожа Алексиева,  госпожа Нейкова и мен, 

като  ни  уведомяват,  че  очакват  участието  на  тримата  уважаеми 

представители на ЦИК.

Както беше посочено в поканата,  ще бъдат в състояние  да 

покрият  финансирането  само  на  един  участник.  На  останалите 

участници ще се радват да окажат логистично съдействие.

Колеги,  това  го  докладвам  за  сведение.  Чисто  формално 

предлагам  да  гласуваме,  като  посочим,  тъй  като  с  оглед 

организацията,   госпожа Алексиева като участникът, на когото ще 

бъдат поети разноските за сметка на този институт, и в оперативен 

порядък,  като  упълномощим  председателя  и  секретаря 

администрацията да уточни, защото има разминаване в датите устно 

и по телефона – администрацията е уточнила, че семинарът ще бъде 

на  13  и  14-ти,  в  едната  кореспонденция  фигурира  13  и  14-ти,  в 

другата 15 и 16-ти, с оглед цялостната организация да се уточни и 

съответно,  ако  е  необходимо  изпращането  на  някакво  писмо  от 

страна  на  ЦИК,  да  упълномощим председателя  и  секретаря  да  го 

разпишат.

Това е – предимно, че лицето ще бъде  госпожа Алексиева и 

другите съпътстващи писма с оглед организацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Ганчева.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направените 

предложения.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова,  Камелия Нейкова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова, Цветозар Томов);  против –   няма.

Предложението се приема.

Моля, продължете с докладите си,  госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-04-

02-53 от 23.05.2017 г. Това е писмо, което е от младши разследващ 

полицай  от  Дирекция  –  МВР  –  Русе,  като  то  е  разпределено  на 

колегата  Матева  на  доклад,  но  по  нейна  молба  ви  го  докладвам. 

Изисква  се  цялата  изборна  документация  във  връзка  с  досъдебно 

производство с посочен номер, за извършено престъпление по чл. 

167,  ал.  2  от  НК.  Молят  ни  да  предоставим  цялата  изборна 

документация,  в  това  число  образец  на  бюлетината  за  гласуване, 

регистрираните кандидати за народни представители на обединение 

ДОСТ  за  избирателен  район  –  гр.  Русе,  документацията  за 

регистрирани партии и коалиции, както и номера, под които е било 

регистрирано Обединение ДОСТ.

Колеги,  аз  ви  предлагам  да  изготвим  отговор,  който  е 

стандартен,  като  приложено  изпратим  –  с  няколко  колеги 

оперативно обсъдихме – образеца на бюлетината, който е бил качен 

на страницата на Районната избирателна комисия – Русе, съответно 

да  се  направи  извадка  от  регистъра  от  Районната  избирателна 

комисия –  Русе.  Това  ще го  възложа на   господин Кирил Пенев, 

който  е  отговорното  лице  от  администрацията  във  връзка  с 

регистрите,  съответно  да  им  изпратим  документацията  по 

регистрацията в ЦИК на тази коалиция, както и копие от решението 

за жребия ни тук, относно номера, както и копие от решението за 

регистрацията – отделно от документацията.
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Моля ви да гласуваме отговор в този смисъл. Ще възложа на 

администрацията да подготвят необходимите материали, приложени 

към писмото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Ганчева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Подлагам на гласуване така направеното предложение.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов, Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  

Цветозар Томов);  против –   няма.

Предложението се приема.

 Следващ  докладчик  е   господин  Сюлейман.  Да  се  готви 

госпожа Нейкова.

Упълномощавам  госпожа Мусорлиева да води заседанието.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги, 

докладвам ви вх. № ПВР-06-142 от 17.05.2017 г.  Това е писмо от 

госпожа  Петрова,  кмета  на  община  Смядово.  Писмото  е  в 

изпълнение на т. 30 от Решение № 3796-ПВР/НР от 18.10.2016 г. на 

Централната избирателна комисия, с което писмо ни уведомяват за 

разпечатване на помещение,  в което се съхраняват изборните книжа 

и  материали  от  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

Републиката, проведени на 6 и 13 ноември 2016 г., като за целта е 

отворено помещението, за да се приберат в същото избирателните 

списъци,  след  като  са  получени  от  териториалното  звено  на  ГД 

ГРАО и е извършена проверката по т. 24 от същото решение. Към 

писмото  са  приложени  заповедта  на  кмета,  с  която  е  назначена 

комисията по чл.  287, ал. 7 от Изборния кодекс, както и протокола 

за извършените действия.

Докладвам го за сведение.
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ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Сюлейман.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, с вх. № МИ-06-

313 от  29.05.2017 г.  сме получили писмо от  община Хайредин,  с 

което ни уведомяват,  че  за  нормалното протичане на  работата  на 

Общинската  избирателна  комисия  има  определено  помещение, 

снабдено  с  необходимата  техника  за  нормално  протичане  на 

работния процес и са дадени телефони за връзка с представители на 

ОИК – председател и секретар.  

Докладвам  ви  го  за  сведение.  Ще  бъде  предадено  на 

администрацията  за  актуализиране  на  информацията,  която  е  на 

интернет.страницата на Общинската избирателна комисия. 

С  вх.  №  ЧМИ-15-50  от  30.05.2017  г.  сме  получили  от 

Общинска избирателна комисия - Иваново, решение и заповеди на 

кмета на общината Иваново, относно формиране и утвърждаване на 

единната  номерация  на  избирателните  секции  на  територията  на 

община Иваново – кметство Тръстеник, за частичните избори на 2 

юли 2017 г. 

Докладвам ви го за сведение.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Моля,  продължете 

докладите си,  госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  НС-09-37  от 

30.05.2017 г. сме получили писмо от Софийска градска прокуратура 

във връзка с правомощията  на прокуратурата с иск по реда на чл. 

40,  ал.  1,  т.  3  от  Закона  за  политическите  партии.  Молят  да  им 

изпратим списък на регистрираните партии и коалиции в ЦИК за 

участие в избори в последните пет години – съответно за народни 

представители,  за  президент  и  вицепрезидент  и  местни избори за 

общински съветници и за кметове.

Това  е  във  връзка  с  прекратяване  на  политически  партии 

поради неучастие в избори повече от пет години. 
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Колеги,  предлагам  ви  чрез  директора  на  Дирекция 

„Администрация“  да  се  възложи  на  администрацията  да  изготви 

списък с необходимата информация от регистрите на Централната 

избирателна комисия, като предлагам информацията за коалициите 

освен  наименованието  на  коалициите  да  съдържа  и  съставените 

партии във всяка коалиция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Нейкова.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов, Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов); 

против –   няма.

Предложението се приема.

Уважаеми колеги, следващите доклади са мои. Позволете ми 

един  бърз  доклад  с  оглед  предстоящото  произвеждане  на  местни 

референдуми и организация, която желае да се регистрира в ЦИК с 

наблюдатели на местен референдум.

Предлагам  да  вземем  протоколно  решение  за  приемане  на 

тези документи чрез деловодната ни система до момента,  в който 

ние  изготвим  специален  регистър  за  наблюдателите  за  местни 

референдуми, който от този момент насетне ще попълваме.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Предлагам  в  този  регистър  срещу 

реда  „приел“  да  се  пише  „постъпило  чрез  деловодната  система“, 

защото няма да има в момента лице и подпис.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, благодаря.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

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

Бойчо  Арнаудов, Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова); 

против –   няма.

Предложението се приема.

Давам думата  на   господин Райков.  Заповядайте,  господин 

Райков. 

МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, с вх. № НС-10-151 от 25.05.2017 

г.  е  постъпила  една  молба  от  Гергана  Стефанова,  председател  на 

парламентарна група „Воля“ за предоставяне на копия от медийни 

пакети – може да го погледнете във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали от днешно заседание. 

Като докладчик аз считам, че не бихме могли да предоставим 

такива  копия  на  договори,  тъй  като  това  са  нашите  работни 

договори.  Всички договори за  медийни пакети са  тристранни и в 

нашите се съдържат доста данни – кога е изпратено, кога е платено.

Направих  проверка  и  от  четирите  договора  за  медийни 

пакети, които се искат, трите са одобрени за плащания и изплатени и 

получени  с  обратна  разписка  и  едно  е  отказано,  тъй  като  не  е 

предоставена заявка по нашия ред за медийни пакети, поради което 

сме отказали на 05.04.2017 г. и те са получили писмо.

Също така от тази молба не става ясно къде точно трябва да 

го пратим – през администрацията на Народното събрание или ….?

Всички договори по медийни пакети са в три копия. Те са 

двустранни, но всяко е в три копия и това са нашите работни копия, 

а на тях им се връчват копия от медията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  предлагам  проект  на  отговор: 

„Уважаема  госпожо Стефанова, недопустимо е да ви предоставим 

поисканата информация, доколкото същата е конфиденциална….“
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Не, не е конфиденциална. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Тогава си оттеглям предложението. Значи 

не  е  конфиденциална,  защото  е  публикувана,  както  каза  колегата 

Сидерова. 

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Моето предложение е да се откаже на 

основание,  че  договорът  е  между медия и трето лице,  което не  е 

Централната избирателна комисия и тези договори са били обявени 

на  страницата  на  доставчиците  на   медийните  услуги  и  могат  да 

бъдат поискани от тях.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Аз  подкрепям  предложението  на 

госпожа Сидерова. Предлагам да го гласуване и да не предоставяме 

ние отговор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване предложението на  госпожа Сидерова, 

като, разбира се, в началото на писмото ще напиша „Въз основа на 

протоколно решение на ЦИК от днешна дата…“

Режим на гласуване, колеги.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Ерхан  Чаушев Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова, Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейманов, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова);  против 

–  1 (Георги Баханов,). 

Предложението се приема.

Колеги, продължаваме със следващи доклади. Докладчик съм 

аз. Колеги, това са доклади по писма и други доклади.

Много  кратки два  доклада  в  началото.  Вчера  една  част  от 

колегите  – членове на Централната избирателна комисия,  както и 

представители  от  нашата  администрация,  които  са  определени  с 

протоколно решение на комисията ни да вземат участие в проекта с 

Държавна агенция „Електронно управление“, бяхме на обучение от 

управляващия орган. Мисля, че обучението протече успешно. Бяха 
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изяснени  ангажиментите  от  страна  на  Централната  избирателна 

комисия по реализацията на този проект. Мисля, че е важно цялата 

Централна  избирателна  комисия  да  знае,  че  отчетните  документи 

ние  дължим  към  бенефициента  по  проекта,  а  именно  Държавна 

агенция „Електронно управление“, която оттам насетне има всички 

ангажименти да обяви публично различните документи по проекта 

чрез  единната  информационна  система  за  управление  на  проекти 

ИСУН.

Докладвам го за сведение.

На  второ  място,  колеги,  също  за  сведение,  въз  основа  на 

протоколно  решение  на  Централната  избирателна  комисия  вчера 

представители  от  комисията  присъствахме  на  „кръгла  маса“  – 

дискусия,  организирана  от  Фондация  „Фридрих  Науман“  и 

посветена на дигиталната демокрация и електронното управление в 

Югоизточна  Европа.  На тази  конференция присъстваха   господин 

Кадик,  който  е  проектен  директор  за  Югоизточна  Европа  на 

фондацията,   господин  Бойко  Благоев  –  от  името  на 

представителството  на  Европейската  комисия  в  България, 

представители на различни организации – от Гърция, Румъния и още 

една  Балканска  държава,  колеги,  плюс  Германия.  Участваше  и 

представител на Държавна агенция „Електронно управление“.

Колеги,  както  знаете,  ние  отидохме  за  участие  поради 

проекта ни за електронно гласуване. Имахме възможност да вземем 

отношение. В една от презентациите на българска неправителствена 

организация  използването  на  информационни  и  комуникационни 

технологии  от  страна  на  Централната  избирателна  комисия  беше 

посочено  като  лоша  практика,  поради  което  имах  възможност  да 

взема  думата  и  да  кажа,  че  всъщност  съм  имала  намерение  да 

представя  използването  на  информационни  и  комуникационни 

технологии  от  страна  на  ЦИК  като  добра  практика.  В  това  си 

изказване обясних за всички публикации на протоколи, на решения 

на ЦИК, онлайн – излъчването на нашите заседания, времевия видео 

индекс, архивите, регистрите, включително регистъра на жалбите и 



33

сигналите  и  неговото  поддържане,  информацията  за  СИК  и 

обучението,  както  и  информацията  за  гражданите  и  рубриката 

„Въпроси и отговори“.

В  хода  на  дискусията  стана  ясно,  колеги,  че  всъщност 

представянето от страна на неправителствената организация, която 

се  извини,  е  на  база  на  анализ,  който е  извършван преди  четири 

години и преди мандата на нашата Централна избирателна комисия, 

за което, колеги, мисля, че нашето представяне показа добрите ни 

практики.

Още,  колеги,  споделих  по  повод  използване  на 

информационно-комуникационни  технологии  при  контрола  върху 

отпечатването  на  бюлетините,  компютърната  обработка  за 

резултатите от изборите и, разбира се, машинното гласуване, както и 

експеримента с машинното преброяване на хартиените бюлетини.

В частта, свързана с договора между нас и Държавна агенция 

„Електронно управление“  по  повод партньорския  проект  разказах 

накратко дейностите по този проект и очакваните срокове, в които 

те ще бъдат реализирани.

Това е от мен.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

председател,  че  сте  представила  толкова  успешно  Централната 

избирателна комисия пред тази неправителствена организация.  Аз 

наистина влязох съвсем за кратко и след като се убедих, че на фона 

на  присъстващите  българи  единственият  говорим  език  беше 

английският – вярно е,  че така беше и обявено – си позволих да 

изляза.

Просто искам да кажа, че в следващо заседание ви моля по 

същия  начин  да  отчитаме  и  участието  си  при  официално 

упълномощаване от ЦИК на официалните срещи на Венецианската 

комисия и други срещи, на които присъстваха колеги, а не само на 

неправителствени организации.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Мусорлиева. За това имаме протоколно решение и групата, 

която беше в Санкт Петербург, е редно вече да изготви своя общ 

доклад, уважаеми колеги, пред Централната избирателна комисия.

Продължавам  със  следващ  доклад.  Докладвам  ви  –  във 

вътрешната мрежа са публикувани – вх. № ЦИК-07-53/2, 3 и 4.

Колеги, позволих си, надявам се да не се сърдите, тъй като са 

много кратки писмата,  да не ги давам за превод, да харчим пари. 

Превела съм ги лично и съм се подписала под превода.  Тези три 

писма са свързани с предстоящото представителство на АСЕЕЕО в 

Тбилиси.  Знаете,  че  ние  имаме  протоколно  решение,  с  което 

решихте да ме упълномощите, тоест, ЦИК реши да даде съгласие да 

представлявам  в  качеството  си  на  президент  на  АСЕЕЕО  в 

Тбилиси.Тези три писма са кореспонденция между организаторите в 

Тбилиси  и   господин  Шолноки  и  господин  Ахи  по  повод  тази 

предстояща  среща.  Информация,  че  господин  Шолноки  няма  да 

може  да  присъства,  че  аз  ще  представлявам  от  организаторите, 

съжаление,  че   господин  Шолноки  няма  да  може  да  участва,  но 

радост за това, че аз ще представлявам.

Колеги, организаторите задават въпроса по какъв начин най-

добре  могат  да  се  свържат  с  мен  за  детайлите  на  полета  и 

настаняването, както и други детайли. Колеги, ще предоставя е-mail 

на Централната избирателна комисия и своя телефон, ако се налага 

да правим връзка. Надявам се, не възразявате за това. Благодаря ви.

Продължавам със следващ доклад. 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка „Графици“ 

администрацията  публикува  графика  към  настоящия  момент  на 

членовете  на  Централната  избирателна  комисия  за  ползване  на 

отпуски и командировки за периода 1 – 30 юни 2017 г. и след това 1 

– 31 юли 2017 г. Колеги, докладвам го за сведение. Оттук насетне 

той ще се актуализира на база на постъпилите при мен заявления за 

отпуски,  както и на база  на гласуваните решения на Централната 

избирателна комисия за командировки, за да можем да знаем кога и 
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кои  членове  на  Централната  избирателна  комисия  са  тук  и  кои 

членове отсъстват с оглед и на бъдещия кворум.

Уважаеми колеги, днес в резултат на работното ни заседание 

видяхме,  че  има  няколко  въпроса,  на  които  можем да  отговорим 

сега,  и  няколко  въпроса,  на  които  е  необходимо  да  обърнем 

допълнително внимание. Затова, колеги, връщам на доклад частично 

вх.  №  ЦИК-07-55/4  от  29.05.2017  г.  във  връзка  с  предстоящото 

организиране  на  Международната  конференция  на  АСЕЕЕО  през 

ноември месец в България.

Господин Ищван Ахи с това писмо би искал дигитално копие 

на  моя  подпис,  а  също  така  и  адрес  на  хотела  –  пощенски  и  в 

интернет – където ще бъдат поканени гостите.

Колеги,  предлагам ви да гласуваме предоставянето  на тази 

информация, като по другите въпроси след работно заседание вече 

ще вземем допълнително решение.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов, Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова,  Камелия Нейкова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  

Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  

Цветозар Томов);  против –   няма.

Предложението се приема.

Колеги, нека да изпратим едно писмо до Министерството на 

туризма с молба да ни предоставят туристическата информация за 

София и България, с която те разполагат,  за да можем после да я 

представим и на АСЕЕЕО. 

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов, Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова,  Камелия Нейкова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  
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Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  

Цветозар Томов);  против –   няма.

Предложението се приема.

Уважаеми колеги,  днес  отпадна от  дневния ред точката  на 

госпожа Мусорлиева, но ми позволете да докладвам следното. Във 

вътрешната мрежа в папка с инициалите на  госпожа Мусорлиева с 

вх. № ЦИК.00-458 от 29.05.2017 г. Национална служба за охрана са 

ни  изпратили  фактура  на  стойност  207,14  лв.  за  транспортното 

осигуряване при провеждане заседанията на Изпълнителното бюро.

Колеги, нека да одобрим този разход в този размер, който ни 

е предоставен за изплащане.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов, Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова,  Камелия Нейкова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  

Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  

Цветозар Томов);  против – няма.

Предложението се приема.

Уважаеми  колеги,  бих  искала  да  ви  припомня,  че  освен 

законопроекта  за  изменение  и  допълнение  на  Изборния  кодекс  и 

становището,  което ще изготвим по него,  дадохме си срок от две 

седмици.  Нека  в  края  на  тази  седмица,  най-късно  в  началото  на 

другата седмица да имаме в суров вариант и текстове за анализа на 

произведени избори и референдуми. Много ви моля за това.

Уважаеми  колеги,  с  това  беше  изчерпана  тази  точка  от 

дневния ред.

Продължаваме  със  следваща  точка  -  точка  девета  - от 

дневния ред:

9. Разни.

Докладчик в зала по тази точка ще бъде  господин Андреев. 

Заповядайте, господин Андреев.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Уважаеми колеги,  във  връзка  с 

тегленето на жребий за номерата на бюлетините на партиите, които 

са  регистрирани  в  Централната  избирателна  комисия  за  местните 

частични избори, които са насрочени за 02.07.2017 г., ви предлагам 

този жребий, тъй като изтече срокът за регистрация в Централната 

избирателна комисия, да го изтеглим в четвъртък от 10,00 ч. с оглед 

на  обстоятелството,  че  в  случая  бихме  могли,  без  да  ангажираме 

Народното  събрание,  да  го  проведем  в  заседателната  зала  на 

Централната  избирателна  комисия  за  по-голяма  оперативност.  А 

вече,  ако има медии,  които желаят да  присъстват,  то  те  могат  да 

участват и да присъстват на самото теглене на жребия.

В  тази  връзка  ви  предлагам  също  така  да  качим  едно 

съобщение на страницата на Централната избирателна комисия във 

връзка с тегленето на жребия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Андреев.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

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

Бойчо  Арнаудов, Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова,  Камелия Нейкова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.

Предложението се приема.

Благодаря.

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия. 

Свиквам  работната  група,  свързана  с  организацията  на 

Международната конференция утре в 10,30 ч.

Свиквам следващото заседание на Централната избирателна 

комисия в четвъртък, 1 юли 2017 г., от 10,30 ч.

Приятен следобед ви желая.
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(Закрито в 15,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Божидарка Бойчева
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