
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 538 

На  1  юни  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  жребий  за  определяне 

номерата  в  бюлетините  на  партиите,  регистрирани  в  ЦИК  за 

частичните избори на 2 юли 2017 г. 

Докладва: Александър Андреев

2. Проект на решение относно резултатите от Националния 

референдум. 

Докладва: Румяна Сидерова

2.а.  Проект  на  решение  относно  промяна  в  Общинската 

избирателна комисия – Велико Търново. 

Докладва: Емануил Христов

3. Проект на решение относно възнаграждения на общински 

избирателни  комисии  за  компютърна  обработка  на  частичните 

избори на 2 юли 2017 г.  

Докладва: Емануил Христов

4. Регистрация на наблюдатели за местен референдум. 

Докладва: Катя Иванова

5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Метин Сюлейман

6.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 



Докладват:  Камелия  Нейкова,  Владимир  

Пенев, Иванка Грозева

7. Доклади относно изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладват:  Емануил  Христов,  Метин 

Сюлейман,  Владимир  Пенев,  Камелия 

Нейкова

8. Доклади по писма. 

Докладват:  Севинч  Солакова,  Йорданка  

Ганчева,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  

Таня Цанева,  Мария Мусорлиева,  Владимир 

Пенев

9. Доклади по писма до МВР и прокуратури. 

Докладва: Владимир Пенев

10. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария 

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов, 

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия 

Нейкова, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румяна 

Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  Росица 

Матева и Румен Цачев. 

Заседанието  бе  открито  в  10,30  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

уважаеми   колеги!  В  залата  сме  13  членове  на  Централната 

избирателна комисия. Имаме необходимия кворум. 

2



Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на  1 юни  2017 г. 

Колеги,  предлагам  ви  следния  проект  за  дневен  ред:  1. 

Проект  на  решение  относно  жребий  за  определяне  номерата  в 

бюлетините на партиите, регистрирани в ЦИК за частичните избори 

на  2  юли  2017  г.  Докладчик  е  господин  Андреев;  2.  Проект  на 

решение  относно  резултатите  от  Националния  референдум. 

Докладчик – госпожа Сидерова. Нищо, че това е т. 2 от дневния ред, 

колеги, ще я гледаме малко по-късно; 3. Проект на решение относно 

възнаграждения на общински избирателни комисии за компютърна 

обработка на частичните избори на 2 юли 2017 г.   – докладчик е 

господин  Христов;  4.  Регистрация  на  наблюдатели  за  местен 

референдум –  госпожа Иванова е  докладчик;  5.  Доклади по дела, 

жалби и сигнали – докладчик госпожа Бойкинова, но вероятно друг 

ще докладва; 6. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения  -  докладчици:  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев;  7. 

Доклади  относно  изплащане  на  възнаграждения  на  ОИК  - 

докладчици:  Емануил  Христов,  Метин  Сюлейман;  8.  Доклади  по 

писма  –  докладват  госпожа Солакова,  госпожа Ганчева,  господин 

Баханов, госпожа Грозева, госпожа Цанева и госпожа Мусорлиева; 

9. Доклади по писма до МВР и прокуратури – докладчик  Владимир 

Пенев; 10. Разни. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на 

така предложения дневен ред? – Първа беше госпожа Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Моля да  бъда  включена  в  точката  за 

отваряне на запечатани помещения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви. 

Втори беше господин Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Моля  да  ме  включите  в  точката 

относно изплащане възнаграждения на ОИК и в докладите по писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Пенев. 

Господин Христов. 
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ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Моля  да  включите  нова  точка 

„Промяна в ОИК – Велико Търново“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  нека 

това да бъде нова т.  2.а.  -  Проект на решение относно промяна в 

Общинската  избирателна  комисия  –  Велико  Търново.  Записах, 

господин Христов. 

Следваща беше госпожа Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да ме включите в точката за 

изплащане на възнаграждения на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

госпожо Нейкова. 

Следващ беше господин Сюлейман. 

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите в т. 5 на така предложения проект на дневен ред – доклади 

по дела, жалби и сигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Сюлейман. 

Други колеги? -  Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред. 

Режим на гласуване. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

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

Томов), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Колеги,  преди  да  преминем към разглеждането  на  дневния 

ред, позволете ми две съобщения. 

Първо,  от  днешното  заседание  по  обективни  причини 

отсъстват  господин  Ивков,  господин  Цачев,  госпожа  Матева  и 
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госпожа Бойкинова. Другите колеги, които не са тук в началото на 

заседанието, са тук и подготвят свои преписки. 

На второ място, колеги, в „Държавен вестник“, бр. 43 от 30 

май 2017 г. е обнародвано Решение № 4778-НС от 26 май 2017 г. на 

Централната избирателна комисия, относно обявяване на Кристина 

Сидорова  за  народен  представител  от  Седми  изборен  район  – 

Габровски. 

Колеги,  преминаваме към разглеждането на точка първа от 

дневния ред: 

1.  Проект  на  решение  относно  жребий  за  определяне 

номерата  в  бюлетините  на  партиите,  регистрирани  в  ЦИК за 

частичните избори на 2 юли 2017 г. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, въз основа на 

нашето протоколно решение от 30 май 2017 г.,  днес в 10,00 ч. се 

проведе тегленето на жребия за поредните номера в бюлетините на 

партиите,  регистрирани  в  Централната  избирателна  комисия  за 

частичните  избори  за  кметове  на  кметства  и  кмет  на  община, 

насрочени на 2 юли 2017 г. 

От 10,00 ч.  тук,  в залата,  се проведе тегленето на  жребия 

съгласно  това  наше  протоколно  решение.  В  моята  папка  е 

представен проектът, който отразява резултата от тегления жребий. 

В Централната избирателна комисия са регистрирани пет партии за 

участие в частичните избори и между тях бяха теглени и поредните 

номера. 

Моля  да  погледнете  проекта  и  да  приемем  решението  за 

определяне на поредните номера на партиите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли 

коментари? – Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Само  две  редакционни  поправки  да 

предложа. Общо взето чисто граматически. 
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В  относно  да  бъде:  определяне  чрез  жребия  на  поредните 

номера  в  бюлетините  на  партиите,  тъй  като  иначе  се  получава 

безсмислица. И също в текста в мотивната част видях излишен един 

пълен член, но в момента не мога да го открия. Само за момент. 

В момента не го виждам – да не губя време на комисията. 

Като го открия,  ще кажа директно на докладчика. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на решение, 

ведно с корекцията, направена в залата. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),  

против – няма.  

Уважаеми колеги, това е Решение № 4787-МИ. 

Уважаеми колеги, следващ докладчик в залата е докладчикът 

по точка пета господин Сюлейман – заповядайте. 

5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ НС-05-207 от 15 май 2017 г.  Това е мотивирана резолюция от 

областния управител на област Пловдив,  с която ни уведомява за 

прекратяване на преписка по съставяне на Акт № 42-НС от 27 март 

2017   г.,  за  установяване  на  административно  нарушение  от 

Централната избирателна комисия. 

Припомням,  че  с  Решение № 4655-НС от 26 март т.г.  ние 

приехме решение, с което установихме нарушение на разпоредбата 

на чл.  205,  ал.  1 и ал.  2 от Изборния кодекс,  което се изразява  в 

публикуването  на  материал,  който  не  съдържа  съобщение  за 

възложителя и финансирането, чрез онлайн изданието Пловдив24.бг, 

извършено  от  „Медия  Груп  24“  ООД.  И  във  връзка  с  това 
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съставихме – оправомощихме председателя на ЦИК да състави Акт 

за установяване на нарушение и цялата преписка беше изпратена на 

областния управител на област Пловдив, за да издаде наказателно 

постановления. 

В случая обаче областният управител е посочил като мотиви 

в своята резолюция, че не е посочена датата. Още повече, че в Акта 

за  установяване  на  административно  нарушение  е  налице 

единствено  описание  на  нарушението,  но  липсва  описание  на 

обстоятелството,  което  е  основание  той  да  откаже  да  издаде 

наказателно постановление. 

Всичко това докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Сюлейман. 

Уважаеми  колеги,  продължаваме  с  новата  точка  2.а.  от 

дневния ни ред, а именно: 

2.а. Проект на решение относно промяна в Общинската 

избирателна комисия – Велико Търново. 

Заповядайте, господин Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Колеги,  в  папка с  моите инициали има проект на  решение 

относно промени в ОИК – Велико Търново. Току-що се получи по 

електронната поща. Предстои да дойде и официално заявлението за 

предсрочно прекратяване на пълномощията на един от членовете на 

ОИК – Велико Търново, като член на ОИК, поради избирането му за 

заместник-областен  управител  на  област  Велико  Търново.  Заедно 

със заявлението е приложено и копие от заповедта на Министерския 

съвет от 30 май 2017 г. -  Заповед № КВ – 413, за назначаването за 

заместник-областен  управител,  тъй  като  се  явява  несъвместимост 

между членството в ОИК и избора в този орган. Тя желае да бъде 

освободена като член на общинската избирателна комисия, поради 

което  предлагам  именно  този  проект,  който  съм  подготвил  и 
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предложил  за  прекратяване  на  пълномощията  на  член  на  ОИК  – 

Велико Търново, поради тези причини, които ви казах. 

Предложението ми е да бъде освободена като член на ОИК – 

Велико Търново,  а  същевременно с това да изпратим и писмо на 

партията или по-скоро на коалицията – от „Обединени патриоти“ е, 

за  да  изпратят  друг  кандидат  за  нейното  място.  Но  тъй  като  е 

спешно, предлагам да я освободим. Затова предлага сега да вземем 

това решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов. 

Уважаеми колеги, имате ли коментари? – Не виждам. 

Колеги,  подлагам на гласуване първо така предложения ни 

проект на решение. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева,  

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4788-МИ/НР. 

И  колеги,  сега  подлагам  на  гласуване  писмото  до 

политическата сила. 

Режим на гласуване. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева,  

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, с това изчерпахме точка втора „а“ от дневния ред. 
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Продължаваме с  точка  трета  –  отново господин Христов е 

докладчик: 

3.  Проект  на  решение  относно  възнаграждения  на 

общински  избирателни  комисии  за  компютърна  обработка  на 

частичните избори на 2 юли 2017 г. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, пак в моята папка, този път 

най-горният  проект.  Това  е  проект  на  решение  за  определяне 

размера  на  възнаграждението  за  извършването  на  компютърна 

обработка  в  Изчислителните  пунктове  към  ОИК,  поддръжка  на 

регистри,  проверка  на  кандидатски  листи,  издаване  на 

удостоверения,  сканиране  на  протоколите  на  СИК  и  ОИК, 

публикуване  на  информацията  на  интернет  страницата  на  ОИК и 

създаване  на  база  от  данни  с  резултатите  от  произвежданите 

частични избори на 2 юли 2017 г. 

Знаете,  че  на  четири  места  ще  има  избори  за  кметове  на 

кметства съответно в кметство Бошуля, община Септември, област 

Пазарджик, за кмет на кметство Тръстеник, община Иваново, област 

Русе, за  кмет на кметство Ябълково, община Димитровград, област 

Хасково, както и за кмет на община Антоново,   област Търговище. 

Във връзка с това и съгласно Приложение № 1 към Договора  № 2 от 

23 февруари 2016 г. за компютърна обработка – рамковия договор, 

следва за първия тур, който ще бъде на 2 юли 2017 г., да се заплатят 

съответните  суми,  както  ги  виждате.  Там  където  ще  се  избират 

кметове  на  кметства  –  по  864  лв.  с  ДДС,  а  за  кмет  на  община 

Антоново, сумата е 3882 лв. с ДДС, тъй като тази сума зависи от 

броя на секциите – тук са 39 секции в община Антоново. 

Точка  втора  е  във  връзка  с  евентуалното  произвеждане  на 

втори тур на изборите на 9 юли 2017 г., ако се наложи разбира се. 

Определяме  съответно  възнаграждението  за  компютърната 

обработка на 294  лв. там където ще се избират кметове на кметства, 

и  за ОИК – Антоново, евентуално 1146,60 лв. с ДДС. 
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В точка трета казваме, че тъй като това са частични избори, 

възнаграждението е за сметка на общинския бюджет. 

Предлагам да приемем това решение, за да може съответно 

преброителят  да  сключи  договор   със   съответните  кметове  на 

общини на тези общински избирателни комисии, където се намират. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви, 

господин Христов. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева,  

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4789-МИ. 

 

 Продължаваме със следваща точка с докладчици в залата, а 

именно: 

6.  Доклади относно искания за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 

Първи докладчик е господин Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  най-напред  за 

сведение преписка с вх. № ПВР-06-149 от 30 май 2017 г. от кмета на 

община Лом, като към писмото е приложено копие на заповед на 

кмета  за  назначаване  на  комисия,  която  е  по  чл.  287,  ал.  7  от 

Изборния кодекс, както и два протокола от 16 януари 2017 г. и от 25 

април 2017 г. съответно за отваряне на запечатано помещение с цел 

поставяне  на  избирателните  списъци  с  приложенията  към  тях  от 

проведения Национален референдум на 6 ноември 2016 г., съответно 
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от  произведените  избори  за  президент  и  вицепрезидент  на 

Република България на 6 ноември 2016 г. 

Също за сведение ви докладвам постъпило по електронната 

ни  поща  писмо  с  вх.  №  НР-06-6  от  31  май  2017  г.  от  община 

Лясковец, към което е приложено като сканирани документи писмо 

и  протокол  от  30  май  за  отваряне  на  помещение,  в  което  се 

съхраняват  материали  и  изборни  книжа  от  Референдума  на  27 

януари  2013  г.,  с  цел  преместване  в  помещение,  в  което  се 

съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от  изборите  за  народни 

представители,  произведени  на  26  март  2017  г.,  в  изпълнение  на 

наше решение от предходно наше заседание,  както и заповедта за 

назначаване на комисията по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс. 

Докладвам ви също така писмо с вх. № ЦИК-14-40 от 18 май 

2017  г.  от  кмета  на  община  Крумовград.  С  това  писмо  се  иска 

разрешаване  на  достъп  до  запечатано  преходно  помещение  на 

четвъртия етаж на административната сграда на община Крумовград 

– гр. Крумовград, ул. „Трети март“ № 3, западно изложение, в което 

се  съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от  произведените 

избори  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  на  23  и 

30.10.2011 г.;  както  и  запечатано  помещение  №  1,  северно 

изложение  в  приземния  етаж  на  административната  сграда  на 

община Крумовград – гр. Крумовград, ул. „Трети март“ № 3, в което 

се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори 

за народни представители на 05.07.2009 г., от изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България на 07.06.2009 г., от 

изборите за народни представители на 12.05.2013 г. и от изборите за 

народни представители на 5 октомври 2014 г. 

Искането е с оглед извършване на експертиза и предаване на 

изборните книжа на отдел „Държавен архив“ – гр. Кърджали. 

Във връзка с това съм подготвил проект на решение, с което 

да дадем разрешение за отварянето на тези запечатани помещения с 

посочената в искането цел, като действията да се извършат по реда 

на т. 20 и т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, 
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като се съставят съответните протоколи, съобразно изискванията на 

т. 21 от същото решение. Съответно след извършване на действията, 

да  бъдем  уведомени  и  да  ни  бъде  предоставена  необходимата 

информация за извършването на тези действия. 

Проектът за решение е публикуван във вътрешната мрежа в 

моя папка за днешното заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Пенев. 

Колеги, имате ли някакъв коментар? – Не виждам. 

Подлагам на гласуване предложения ни проект на решение. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Иванка Грозева,  Ивилина Алексиева-Робинсън,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин Райков, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня  

Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4790-ПВР/ЕП/НС. 

Продължаваме  със  следващ  докладчик  по  тази  точка  – 

госпожа Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател. 

Колеги с вх. № НС-06-97 от 31 май 2017 г. по електронната 

поща  ни  е  изпратено  писмо,  подписано  от  секретаря  на  община 

Криводол,  към  което  са  приложени  протокол  от  30.05-2017  г.  за 

отваряне на помещение, заповед № 114 от 11.04.2017 г. на кмета на 

община Криводол и приемо-предавателна разписка за приемане на 

списъците от ТД „ГРАО“ – Враца. 

Докладвам ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Грозева. 
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Уважаеми колеги, връщаме се към точка втора от дневния ни 

ред: 

2.  Проект  на  решение  относно  резултатите  от 

Националния референдум.  

Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

подготвения  от  колегата  Бойкинова  проект  за  решение  с  № 47  в 

нейната папка. Там е само един проект – 68-прим. Това е приемане 

на решение за резултатите от националния референдум след влизане 

в сила на решенията на Върховния административен съд. 

Налага  се  да  приемем  изцяло  ново  решение,  доколкото  с 

Решение  №  1741  от  10  февруари  2017  г.,  Върховният 

административен съд е отменил изцяло нашето Решение № 4000-НР 

от 11 ноември 2016 г., а в мотивната част на това решение подробно 

са  посочени  разликите  в  числата,  които  макар  и  минимални,  но 

трябва  да  бъдат  внесени  в  решението,  което  ще  приемем  за 

изборните резултати. 

Колегата  Бойкинова  е  подготвила  това  решение.  Виждате 

всички  числа,  които  са  написани  в  жълто  –  това  са  променени 

резултати  вследствие  и  в  изпълнение  на  решението  и  изцяло 

отразяват  посочените  числа  в  мотивите  на  Решение  №  1741.  Те 

започват  от  стр.  9.  Колегата  Бойкинова  ги  е  подчертала  за  наше 

удобство.  В  нейната  папка  е  и  това  решение  на  Върховния 

административен съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля да 

се запознаете. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  съм  съгласна  да  допълня 

последния  абзац  на  решението  –  там,  където  отбелязваме,  че 

решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 

съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в  7-дневен  срок  от 

обявяването му. И мисля, че имаме съгласие за това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

13



Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

ни проект на решение ведно с корекцията, извършена в залата. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева),  против 

– 2 (Ерхан Чаушев, Иванка Грозева).  

Колеги, това е Решение № 4791-НР. 

Уважаеми колеги, обявявам пет минути почивка. 

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги!  В  залата  сме  14  членове  на  Централната  избирателна 

комисия.  Имаме  необходимия  кворум.  Продължаваме  днешното 

заседание. 

Стигнахме до точка четвърта от дневния ред: 

4. Регистрация на наблюдатели за местен референдум. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, аз ще ви помоля да погледнете в 

моята папка от днешна дата документите с вх. № МР-18-3. Това са 

документите,  подадени от Сдружение „Комитет Васил Левски“ за 

регистрация. 

Подготвила съм и един проект за решение.

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, след като се запознах 

подробно  с  преписката  и  с  приложените  документи  считам,  че 
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следва  да  бъдат  дадени  указания  на  Сдружение  „Комитет  Васил 

Левски“  в  следния  смисъл:  да  бъде  представено  в  оригинал 

удостоверението за актуално правно състояние и отделно от това да 

ни бъде представено и пълномощното поотделно или в общ вариант 

за  лицата,  заявени  за  регистрация  като  наблюдатели.  След  което 

Централната  избирателна  комисия  да  може  да  се  произнесе  със 

съответното  решение.  Все  още  имаме  време.  Припомням,  че 

референдумът е насрочен за 11 юни 2017 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  нека  с  протоколно  решение  да  одобрим 

тези указания. 

Режим на гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),  

против – 1 (Емануил Христов). 

Предложението се приема. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Колеги,  извинявам  се.  Въпреки 

направеното гласуване, сега установявам, че една от декларациите е 

без  дата,  но  е  с  подпис.  Така  че  към  тези  указания  ще  бъдат 

допълнени указания да бъде подадена нова декларация от госпожа 

Галина  Кирилова  Георгиева.  Това  също  ще  бъде  добавено  към 

указанията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, гласуваме. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  
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Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, преминаваме към точка седма от дневния 

ред: 

7.  Доклади  относно  изплащане  на  възнаграждения  на 

ОИК. 

Първи докладчик е господин Христов. 

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Колеги,  получили  сме  искане  от  общинската  избирателна 

комисия -  Ветово, област Русе, за изплащане на едно дежурство на 

секретаря и на двама членове, което дежурство е било проведено на 

2 май 2017 г., във връзка с получено писмо от Административния 

съд – Русе, с искане да бъде представен заверен препис  на решение 

на  общинската  избирателна  комисия  във  връзка  с  дело  в 

Административния съд. Във връзка с това именно тези трима човека 

– секретарят на общинската избирателна комисия и двама членове, 

са се събрали и са изготвили този заверен препис, заверили са го, 

подготвили са съответното писмо до Административния съд в гр. 

Русе, като са приложили съответно протокола от Административния 

съд, с който искат този заверен препис. Затова аз предлагам да бъде 

изплатено това дежурство на 2 май 2017 г. 

Минало  е  през  администрацията.  Сумата  е  утвърдена  от 

счетоводството. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, имате ли питания? – Няма. 

Режим на гласуване. 

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

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-
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Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против 

– няма.  

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Сюлейман. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ МИ-17-105  от  30  май  2017  г.  Това  е  получено  в  Централната 

избирателна  комисия  искане  за  изплащане  на  възнаграждение  на 

членовете  на  общинската  избирателна  комисия  –  Момчилград,  за 

проведени две заседания съответно на 5 май и на 27 май 2017 г. И 

дадени две дежурства – съответно на 4 май и на 26 май 2017 г.  

Заседанията  са  проведени  на  основание  т.  1,  буква  „б“  от 

нашето Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г. И двете заседания 

са  проведени  на  това  основание.  И  на  двете  са  присъствали  8 

членове  на  комисията,  в  това  число  председател,  заместник-

председател, секретар и  5  членове. 

На първото заседание на 5 май 2017 г. са разгледани сигнали 

във връзка с твърдения за извършени нарушения на чл. 30, ал. 4, т. 5 

от  ЗМСМА  от  страна  на  общински  съветник  от  състава  на 

Общинския съвет – Момчилград. И във връзка с това  общинската 

избирателна  комисия  на  проведеното  заседание  на  5  май  приема 

протоколно  решение,  с  което  изискват  от  председателя  на 

общинския съвет информация относно присъствието на общинските 

съветници. 

След като е получена тази информация от председателя на 

общинския съвет, е проведено следващото заседание на 27 май 2017 

г.,  като  е  установено  от  отговора  на  председателя  на  общинския 

съвет – Момчилград, и от справката която е дадена, че за едно от 

лицата наистина се установява,  че е отсъствало от заседанията на 

общинския съвет общо 9 пъти през 2016 г. и четири последователни 

пъти  през  2017  г.  И  във  връзка  с  това  общинската  избирателна 

комисия  вече  приема  протоколно  решение,  с  което  да   изиска 

информация пак от председателя на общинския съвет във връзка с 

изпълнението  на  Правилника  за  организацията  и  дейността  на 
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Общинския съвет – Момчилград, относно начина на уведомяване на 

общинските съветници за заседанията на общинския съвет. Отново с 

протоколно решение е взето това решение. 

Във връзка с дежурствата, които са дадени и които докладвах 

съответно на 4 и на 26 май 2017  г., те са основание т. 12, буква „а“ 

от същото  Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г., и те са във 

връзка с подготовката на материалите за провеждане на заседанията 

съответно на 5 и на 27 май 2017 г. 

Уважаеми колеги, към преписката има приложен контролен 

лист  за  предварителен  контрол,  както  и  е  приложена  счетоводна 

справка за  размера на исканите възнаграждения,  с  оглед на което 

предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на така 

докладваните  възнаграждения  за  проведените  две  заседания  на 

членовете на общинската избирателна комисия – Момчилград, както 

и за дадените две дежурства от председателя и секретаря на ОИК – 

Момчилград. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  ако няма въпроси и питания,  режим на гласуване на тези 

възнаграждения. 

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

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

Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  Мария Мусорлиева,  Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

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

МИ-27-103  от  30  май  2017  г.  Касае  се  за  искане  от  общинската 

избирателна комисия в Троян, подписано от председател и секретар. 

Искането е за  изплащане на възнаграждение за едно заседание на 

общинската избирателна комисия, което е проведено на 22 май 2017 

г.  На  заседанието  са  присъствали  председател,  заместник-

председател, секретар и  8  членове. Дневният ред на заседанието е 
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бил  във  връзка  с  предсрочно  прекратяване  пълномощията  на 

общински  съветник,  който  е  назначен  за  заместник-областен 

управител  на  област  Ловеч,  съответно  за  обявяване  на  избран  за 

общински съветник на следващия в съответната листа кандидат. 

Към преписката е приложено заверено копие от протокола от 

проведеното  заседание,  както  и  от  взетите  решения;  писмото  от 

общинския  съвет  –  Троян  до  председателя  на  общинската 

избирателна  комисия,  и  копие  от  заявлението  на  общинския 

съветник,  който е поискал освобождаването му и прекратяване на 

пълномощията,  включително  заповедта  за  назначаването  му  като 

заместник-областен  управител.  Приложена  е  също  справка  за 

присъствалите членове на ОИК на заседанието. 

Извършен е предварителен финансов контрол по отношение 

на направеното искане, както е изготвена и счетоводна справка. 

Предвид изложеното, ви предлагам да одобрим изплащане на 

възнаграждение  за  едно  заседание  на  общинската  избирателна 

комисия – Троян. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение. 

Режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващ докладчик е госпожа Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № МИ-06-285-1 от 31 

май 2017 г. е получено писмо от кмета на община Русе, с което ни 

представят  коригирана  поименна  справка  за  изплащане  на 
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възнаграждение за проведени заседания на членовете на общинската 

избирателна  комисия  –  Русе,  за  м.  януари  2017  г.,  одобрени  с 

протоколно решение на  ЦИК от 16 февруари 2017 г.,  и  молят да 

преведем средствата по посочената банкова сметка. 

Докладвам ви го за  сведение,  както и да бъде предадено в 

счетоводството аз предприемане на последващи действия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, с това изчерпахме и тази точка от дневния ред. 

Продължаваме с точка осма: 

8. Доклади по писма. 

Първи докладчик е госпожа Солакова - заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, първо да ви предложа с оглед 

изтегления жребий и определените номера за участие в частичните 

избори,  да  изпратим  писмо  до  Печатницата  на  БНБ,  с  копие  до 

„Информационно  обслужване“  АД,  с  информация  за  номерата  на 

участниците, заедно с наименованията за изписване в бюлетината. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

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

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  с  оглед  на  писмата,  които 

изпратихме до кметовете на общини във връзка с изпълнението на 

задължението на ЦИК за публикуване на информация по секции за 

броя на избирателите – там където ще има частични избори на 2 юли 

2017 г., сме получили писмо от секретаря на община Димитровград с 
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информация с броя на избирателите в кметство Ябълково – в две 

секции. Това е вх. № ЧМИ-06-39-1 от 31 май 2017  г. 

Пак свързан доклад: вх. № ЧМИ-06-39 от 31 май 2017  г. От 

община  Септември  имаме  запитване  дали  ние  ще  изискваме  от 

Главна дирекция  „ГРАО“ информацията за броя на избирателите, 

дотолкова доколкото не е изтекъл срокът за предоставяне на такава 

информация от „ГРАО“ в общината или информация да изискаме от 

общината чрез данните, които се съдържат в ЕСГРАОН. Пак е във 

връзка с броя на избирателите в кметство в община Септември. Не е 

посочено кметството. 

Свързах  се  по  телефона  с  подателя  на  запитването  и  се 

уточнихме,  че  те  от  общината,  от  данните  в  ЕСГРАОН  ще  ни 

предоставят  тази  информация,  за  да  можем  да  я  публикуваме, 

независимо че тя няма да отговаря на актуалния брой избиратели за 

участие в частичния избор. 

Във  връзка  с  това  ви  ги  докладвам  за  публикуване  на 

страницата,   а  в  момента,  в  който  се  получи информацията  и  от 

другите кметства и от община Антоново, тази информация да  бъде 

публикувана в рубриката „Частични избори на 2 юли“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  подлагам на гласуване това предложение. 

Режим на гласуване. 

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

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  два  проекта  на  писма  са 

изготвени  до  кмета  на  община  Царево  и  до  председателя  на 

общинската  избирателна  комисия  –  Свиленград.  Става  въпрос  за 

изплащането  на  възнагражденията  за  заседание  и  дежурства  на 
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общинските избирателни комисии. Във връзка с изпратеното писмо 

от 2016 г. от главния секретар на Министерския съвет до областните 

управители  да  преустановят  изплащането  на  възнагражденията  за 

дежурства  и  заседания  на  ОИК,  считано  от  1  май  2016  г.,  и 

уточнението,  което  бяхме  направили  с  администрацията  на 

Министерския  съвет  всички предишни,  преди този срок одобрени 

възнаграждения  да  бъдат  изплащани  чрез  бюджета  на 

администрацията  на  Министерския  съвет,  получавайки  писмо  от 

кмета  на  община  Царево,  както  и  от  председателя  на  ОИК  – 

Свиленград  за  одобрени  с  протоколни  решения  на  Централната 

избирателна  комисия  възнаграждения  за  проведени  заседания  и 

дежурства през м. април 2016 г. и на двете места, ние отговорихме, 

като дадохме указание на кмета на Царево да представи искането 

пред  областния  управител,  а  на  председателя  на  общинската 

избирателна комисия – Свиленград, да направят необходимото след 

представяне на документите в общината, същите да бъдат предявени 

пред областния управител. 

След това обаче от Министерския съвет с вх. № МИ-03-2 от 5 

май  2017  г.  ние  получихме  справки  с  одобрени  с  протоколни 

решения на ЦИК възнаграждения за членове на ОИК за заседания и 

дежурства за периода, обхващащ 2014 до 2016 г. включително. И във 

връзка  с  това  става  ясно,  че  по  бюджета  на  администрацията  на 

Министерския съвет, тъй като няма разчетени средства за 2017 г., те 

не могат да поемат този финансов ангажимент.

 Във връзка с това се налага да изпратим писмо до кмета на 

община Царево, както и до председателя на общинската избирателна 

комисия  –  Свиленград,  като  направим  тези  уточнения  и  дадем 

указания да бъдат предявени пред Централната избирателна комисия 

за изплащане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване тези писма. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  

Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, вх. № ЦИК-09-92 

от 23 май 2017 г. Това е докладна записка от Николай Желязков и 

Милена  Радославова  –  юрисконсулти  в  администрацията  на 

Централната  избирателна  комисия.  В  тази  връзка  ви докладвам и 

предложението на госпожа Мусорлиева с вх. № ЦИК-00-459 от 30 

май  2017  г.  за  преразпределяне  на  тази  докладна  записка.  Тя  е 

доведена  до знанието на ЦИК от госпожа Мусорлиева на  23 май 

2017 г. Докладната записка трябва да е публикувана във вътрешната 

мрежа. 

Вчера на  работното заседание стана въпрос за  поставените 

въпроси.  По  единия  дори  имаме  съгласуване,  включително  и  по 

телефона  с  колегите,  които  нямаха  обективна  възможност  да 

присъстват на работното заседание на работната група. 

Уважаеми колеги,  да  започнем с  тази  част,  която  обхваща 

въпроса за таксиметровото обслужване на Централната избирателна 

комисия. С вх. № ЦИК-09-92 е докладната записка, но в тази връзка 

трябва да  има отделна папка с  подготвени два  анекса с  фирмите, 

които  до  този  момент  извършват  таксиметровото  обслужване  на 

Централната избирателна комисия. 

Вчера  получихме  писма  по  електронната  поща  и  от  двете 

компании: вх. № ЦИК-00-460 от 31 май 2017 г. и вх. № ЦИК-08-10-6 

от  31  май  2017  г.,  с  което  от  двете  компании ни  информират  за 

удължаването  на  срока  на  договора  с  подписване  на  анекс  преди 

изтичането  на  договорите,  с  още  три  месеца  да  продължим  при 

същите условия, така както са по договорите, които анексираме. 
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За едната  компания това е  Анекс № 2,  защото имаме вече 

сключен с тях анекс от 30 януари 2017 г. Основният договор е от 2 

ноември 2016 г. Вторият договор е от 3, януари 2017 г. 

Уважаеми колеги,  предлагам да  сключим анекси и  с  двете 

компании със срок до 3 месеца, включително до 31 август 2017 г. 

при същите условия по договора с този променен срок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

Режим на гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  

Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  връщам  ви 

обратно на докладната записка с вх. № ЦИК-09-92. Колеги, въпросът 

свързан с таксиметровите услуги, е т.  2 от тази докладна записка. 

Виждате разходваните средства за целия този период на сключените 

договори.  Имаме  направено  предложение  с  оглед  на  прогнозните 

стойности за таксиметрови услуги. Предложението е да се удължи 

срокът на действието на единия или на двата договора – ние вече 

взехме протоколно решение във връзка с това с всички необходими 

действия от страна на председателя и главния счетоводител. 

Заедно с  това в този срок да се подготви документация от 

администрацията и сега ви предлагам да възложим тази задача на 

администрацията,  за  подготовка  на  документи  по  Закона  за 

обществените поръчки, съответния вид процедура, да бъде изготвена 

документацията  и  да  бъде  представена  на  вниманието  на 

Централната  избирателна  комисия  за  одобряване  и  откриване  на 

процедурата. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

Режим на гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  

Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги,  първата точка от 

докладната записка обхваща въпросите, свързани с осигуряването на 

самолетни билети за  Централната избирателна комисия. Знаете, че 

въз  основа  на  проведена  процедура  по  Закона  за  обществените 

поръчки имаме сключен договор, чийто срок изтича на 11 юли 2017 

г.  Виждате в т. 1 по докладната записка изразходваните средства за 

периода от 11 юли 2016 г. до 18 май 2017 г. Във връзка с това и с 

оглед на прогнозните стойности отново имаме два варианта, които 

ни се предлагат от администрацията. 

Предлага се сключване на анекс по договора с дружеството, 

което осигурява самолетните билети, за още една година. И да се 

проверява,  в случай че стойността се приближи до 30 000 лв.  без 

ДДС  на  годишна  база,  да  се  проведе  възлагане  по  Закона  за 

обществените поръчки. 

Предлагам ви да обърнем внимание на втория вариант с оглед 

и  на  възможността  да  се  разшири  участието  на  Централната 

избирателна  комисия  в  международни  прояви  и  да  нараснат 

разходите, свързани с командироване на колеги, за да представляват 

Централната  избирателна  комисия  на  тези  мероприятия  и  важни 

международни форуми. Предлага се да се възложи по реда на Закона 

за  обществените  поръчки  след  провеждане  на  процедура  –  така, 

както е направено предложението във втория вариант. 
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Аз  ви  предлагам  с  оглед  на  краткия  срок  до  края  на 

изтичането на срока на този договор – до 11 юли, да удължим също 

с  поне  три  месеца  договора,  а  в  този  срок  да  се  изготви 

документацията и тя също да бъде представена на вниманието на 

Централната избирателна комисия. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Уважаеми  колеги,  аз  благодаря  за  предложенията,  които 

постъпиха в неформален порядък и може би е удачно, така както се 

предложи,  да  приемем  едно  протоколно  решение  приоритетно 

администрацията  да  изготви  документите  за  провеждане  на 

процедура в най-кратък срок с оглед в рамките на срока по договора 

от миналата година, ние да можем да проведем новата процедура и 

да  си  сключим  договор.  В  случай  че  това  не  се  получи,  тогава 

Централната избирателна комисия ще приеме съответното решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

Режим на гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  

Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, следващите точки 

– трета и четвърта – са въпроси, по които Централната избирателна 

комисия е   правила обсъждане и всъщност е възложила задача на 

администрацията, както за проучване и представяне на становище по 

тези  въпроси,  така  и   свързани  с  прилагането  на  Закона  за 

обществените поръчки. 

Третата  точка  е  за  стенографските  услуги,  които  са 

необходими за изпълнение на задачите на Централната избирателна 
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комисия, за водене на стенографски протоколи и публикуването им 

в  определените  в  Изборния  кодекс  срокове.  Спомняте  си,  този 

въпрос беше на  вниманието на  Централната  избирателна комисия 

по-рано, включително по приложимостта на Закона за обществените 

поръчки. Имаше обсъждане на вариант дали този въпрос да не бъде 

разглеждан  заедно  с  организирането  на  международната 

конференция, на която домакин е Централната избирателна комисия. 

С  оглед  по-голямата  яснота  към  настоящия  момент  във 

връзка  с  организирането  на  международната  конференцията, 

предложението  е  стенографските  услуги  отделно  да  бъдат 

разгледани  и  Централната  избирателна  комисия  да  възприеме 

виждането,  че  са  приложими нормите  на  Закона  за  обществените 

поръчки  и  следва  да  проведе  процедура,  да  направи  опит  за 

сключване на договор въз основа на така проведена процедура.

Всички  много  добре  знаем,  че  това  е  трудно осъществима 

задача с оглед на липсата на такива специалисти в страната, което 

поставя отново като въпрос пред компетентните държавни органи да 

се  направят  съответните  постъпки,  за  да  се  обърне  внимание  на 

дефицита и на липсата на такова обучение, което може би не е зле да 

бъде въведено с оглед на необходимостта от такива услуги. 

Във  връзка  с  това  нашата  дейност  е  обезпечена  от 

стенографско  обслужване,  но  в  същото  време  на  Централната 

избирателна комисия предлагам да приемем решение да възложим 

на  администрацията  да  се  изготви  документация  по  Закона  за 

обществените поръчки, за да може да се открие тази процедура и с 

надеждата да очакваме да получим оферти за участие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

Режим на гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  
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Сюлейман,  Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова),  против – 

няма.  

Предложението се приема. 

Продължете, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, т. 4 е за ползването 

на преводачески услуги. В т. 4 е посочена стойността по договор от 

25  февруари  2014  г.  със  съответното  дружество.  През  2015  г.  с 

протоколно  решение  от  24  май  е  продължено  действието  на 

договора  за  неопределено  време  при  същите  условия  и  цени.  За 

периода от 1 януари 2017 г. до 18 май 2017 г. виждате сумата, която 

е платена по силата на този договор. 

Тука  отново  се  предлага  с  оглед  на  разходите,  които  ще 

продължат  със  същата  интензивност  с  дружеството-страна  по 

договора,  ЦИК  да  проведе  възлагане  по  Закона  за  обществените 

поръчки,  поради  което  ви  предлагам  да  възложим тази  задача  за 

изготвяне на съответната документация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  

Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  за  сведение:  в 

папка „Покани“ трябва да са публикувани вх. № ЦИК-00-178-6 от 31 

май 2017 г., ЦИК-00-443-1 от 31 май 2017 г., свързано с електронния 

подпис на госпожа Манолова, но мисля, че ние сме приели решение 

за  удължаване  на  срока  и  са  предприети  съответните  действия. 

Покани  за  семинари,  вх.  №  ЦИК-00-37-3  от  30  май  2017  г.  за 

абонамент „Годишен законник“. За сведение ви ги докладвам. 
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При проявен  интерес  за  участие  в  семинарите  може  да  се 

заявите, а госпожа Манолова да направи предложение за участие на 

колегите от администрацията. 

Уважаеми колеги, обръщам вниманието ви на три писма от 

Държавна  агенция  „Електронно  управление“.  Трябва  да  са 

преместени във вътрешната мрежа за днес, ако не, трябваше да са 

публикувани  в  предишното  заседание  документи,  включително  и 

нормативни  актове,  които  следва  да  имаме  предвид  при 

разглеждането на този въпрос. Вх. № ЦИК-00-42 от 24.04.2017 г., вх. 

№ ЕП-23-2 от 18 май 2017 г., вх. № ЦИК-00-448 от 18 май 2017 г.

Основния  въпрос,  който  поставям  на  вниманието  на 

Централната  избирателна  комисия  е  подлежи  ли  Централната 

избирателна  комисия  на  включване  в  тази  обща  система  за 

електронно управление,  приложим ли е  законът  в  частта  относно 

предоставянето на такива електронни услуги и е ли е ЦИК орган за 

предоставяне на административни услуги по електронен път и обмен 

на електронни документи между административни органи, съгласно 

Закона за електронното управление. 

Имах вече възможност да кажа и да изразя становище пред 

Централната  избирателна  комисия.  Считам,  че  Централната 

избирателна  комисия  не  попада  и  не  следва  да  бъдат  адресирани 

писма с искания от Държавна агенция „Електронно управление“ до 

Централната избирателна комисия за включване в общата система, 

както  и  за  предоставяне  на  данни  от  Централната  избирателна 

комисия, тъй като считам, че не сме административен орган, който 

подлежи да предоставя административни услуги по електронен път, 

съответно да обменя  такава информация с други административни 

органи. 

Централната  избирателна  комисия  е  с  определен  статут  в 

Изборния  кодекс  като  държавен  орган,  с  определени  процедури, 

ясно разписани правила, посочени изчерпателно в по-голямата част 

от случаите документи, които следва да представя.  Задължения за 

прозрачност  като  основна  функция  на  Централната  избирателна 
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комисия,  включително  в  тази  част  –  ние  сме  се  съгласили  на 

Държавна  агенция  „Електронно  управление“  да  предоставяме 

информация в отворения портал. Тази информация, която подлежи 

на  предоставяне.  Тя  е  публична  и  подлежи  на  предоставяне  на 

вниманието на цялото общество. Тя се намира и на нашата страница. 

Но ние не дължим, пак казвам, предоставяне на информация с оглед 

на административни електронни  услуги на граждани и електронен 

обмен между отделни административни органи. 

Колеги,  знаете,  че  и  на  администрацията  беше  поставена 

задача  да  изразят  становище и да  подготвят  информация относно 

необходимите  данни,  които  следва  да  бъдат  и  се  изискват  от 

Държавната  агенция  „Електронно  управление“.  (Коментари  и 

уточнения извън микрофона.)

Колеги, за сведение ви докладвам и трите писма така както ги 

изчетох с входящите номера. С оглед  на целта на този закон и с 

оглед  на  предметния  обхват  на  закона  Централната  избирателна 

комисия не дължи отговор по тези три писма на Държавната агенция 

„Електронно управление“. Докладвам ви ги за сведение и оставям 

папката на този етап в залата, за да може всички да се запознаете с 

документите, които са приложени в преписката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Госпожа Солакова няма повече доклади. 

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз ще ви помоля във връзка 

с  предходни  доклади  на  председателката  и  мой  на  предходно 

заседание.  Знаете,  че  Холандия  ще  посети  българска  делегация, 

ведно с председателката и ние на предходно наше заседание взехме 

решение участникът, който да е за сметка на организацията, която 

кани,  да  е  госпожа  Алексиева.  За  другите  участници  по 

предварителни проучвания се оказва, че хотелът, който е заявен за 

настаняване на госпожа Алексиева и за да не се разделя и с оглед 

сигурност  българската  делегация,  ще  надвиши  нормативно 
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определените разходи съгласно Наредбата и Приложение № 2 към 

чл. 15 за държава Холандия. 

Предвид това ви моля да приемем протоколно решение, че ще 

се одобри и ще бъде заплатен разходът по фактическа стойност за 

хотелско настаняване и нощувка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение. 

Режим на гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  връщам отново на доклад 

докладваната  от  мен  покана  за  наблюдатели  на  парламентарните 

избори в Република Косово, което ще се състоят на 11 юни 2017 г., 

като срокът е до 4 юни да потвърдим участие и да се заявим. Моля 

Централната избирателна комисия да прецени дали ще участва. 

Аз  предлагам  на  колегите  с  оглед  ангажиментите  си  да 

гласуваме  принципно,  че  Централната  избирателна  комисия  ще 

участва и в случай че има колеги, които в този период се заявят – ще 

оставя  преписката  на  госпожа  Манолова  –  администрацията  да 

уреди ангажиментите по потвърждаването в срока до 4 юни 2017  г. 

и  евентуално  всички  съпътстващи  необходими  действия  за 

организацията на пътуването. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, следващ докладчик е господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, с вх. № НС-04-02-51 от 10 май 2017 г. в 

Централната  избирателна  комисия  беше  постъпило  запитване  с 

поставени няколко въпроса от ОД на МВР – Монтана, относно едно 

лице:  дали е  гласувало в проведените парламентарни избори през 

2017 г. на територията на България или в секция в чужбина и дали е 

получавано заявление от Борисова за гласуване в секция в чужбина, 

за коя секция, в коя държава, дали е упражнило правото си на глас и 

ако  заявлението  е  подадено  по  електронен  път,  да  предоставим 

наличната  информация  относно  айпи-адреса  от  който  е  подадено 

заявлението  и  данни  за  електронния  подпис;  дали  са  подавани 

сигнали  от  Борисова  до  ЦИК  затова,  че  е  била  включена  в 

забранителния списък и не е допусната да гласува по постоянния си 

адрес; и дали ЦИК е извършила проверки и резултатите от тях. 

Уважаеми колеги, около 20 дни се забави отговорът на това 

запитване  с  оглед  на  факта,  че  на  предходно  заседание  на 

Централната  избирателна  комисия  по  мое  предложение  беше 

гласувано да се изпрати запитване до „Информационно обслужване“ 

АД относно  въпросите  за  подаването  на  електронно заявление  за 

гласуване в чужбина от страна на лицето. Получихме такъв отговор 

от „Информационно обслужване“ АД по въпросите в писмото на ОД 

на МВР – Монтана, които са в рамките на тяхната компетентност. 

Възложих на юристите да извършат проверка относно това в 

регистъра  на  жалбите  и  сигналите  в  деня  на  изборите  –  дали  е 
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постъпвала  жалба  или  сигнал  от  лицето  относно  наличието  на 

същото  в  забранителния  списък  по  постоянен  адрес  с  оглед  на 

подаването на заявление за гласуване в чужбина. От юридическия 

отдел  на  Централната  избирателна  комисия  след  извършената 

справка се установи, че такова не е постъпвало – нито жалба, нито 

сигнал. 

Подготвил съм отговор, който е качен във вътрешната мрежа. 

Моля  да  го  погледнете.  Също  така  предлагам  да  им  изпратим  и 

копие  от  отговора  на  „Информационно  обслужване“  АД. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване така изготвения отговор. 

Режим на гласуване. 

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

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-

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

– няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, следващ докладчик е госпожа Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, моля ви да влезете в 

моята папка за днешна дата. Там е качена офертата за провеждане на 

изнесеното заседание и да се запознаете. Както знаете, на предходно 

заседание  Централната  избирателна комисия взе  решение да  бъде 

проведено  такова  заседание.  В  момента  следва  само  да  уточним 

датите, тъй като не беше ясно на кои дати точно ще има свободни 

места. 

Предлагам ви да се проведе на 7 и 8 юни и връщане на 9 юни 

2017 г., със съответните съпътстващи прояви, които ще намерите в 

офертата. Докладвам за запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Уважаеми колеги,  подлагам на  гласуване  така  направеното 

предложение в офертата, която виждаме. 

Режим на гласуване. 

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

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-

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

– няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, следващ докладчик е госпожа Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, докладвам ви вх. № МИ-10-19-1 и 2 от дата 30 май 

2017 г. Получени са по електронната поща:  втора молба за корекция 

във връзка с регистрацията на политическа партия „Воля“, като след 

това  е  получено  и  второ  писмо  по  електронната  поща,  с  което 

оттеглят молбата си за корекция. 

За сведение докладвам. 

Също  така  за  сведение  ви  докладвам  вх.  №  НС-20-141  – 

информация от Национална телевизия „Стойчев Нипо Груп“ ООД – 

Стара Загора, която информация ни изпращат за сключени договори 

във  връзка  с  предизборната  кампания  за  парламентарните  избори 

през  м.  март.  Договорите  не  са  по  нашите  медийни  пакети.  За 

сведение. 

Докладвам ви вх.  № ЦИК-07-54 от  Института  за  публична 

администрация  –  Англия,  с  което ни информират  и  ни предлагат 

участие в двуседмичен курс за професионално развие, който ще се 

състои от 3 до 14 юли 2017 г. Курсът е „Мениджмънт на проекти и 

програми“.  За  съжаление,  този  път  не  са  ни  изпратили  повече 

информация.  Ако  си  спомняте,  аз  мисля,  че  миналата  година 

докладвах едно предложение пак от този институт.  Ние тогава го 
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приехме за сведение. Освен това споменът ми беше, че таксите бяха 

много високи. Това за сведение. 

Докладвам  ви  вх.  №  ЦИК-07-46  от  23  май  2017  г.  Ако 

проявявате интерес, преписката е в папка с моите инициали от 23 

май. Това е покана за участие в конференция „Избори и демокрация“ 

в  Понте  делгадо  през  2017  г.  По  материалите,  които  получихме 

(преводът съответно е там), конференцията е интересна. Обхватът е: 

„Демокрация  и  изборни  системи“,  „Администрация  на  изборите“, 

„История на изборите“, „Предизвикателства и промени в изборите“ 

и  т.н.  Тази  конференция ще се  състои  на  27 октомври 2017  г.,  а 

срокът за депозиране на документи е  30 август 2017 г. 

Може би сега да е за сведение и ще се върнем отново  към 

този въпрос. Конференцията е в Португалия – Понте делгадо. 

Засега в допълнение към тази информация искам да посоча, 

че в тази конференция, която се провежда от Института за глобални 

академични  изследвания  и  Университета  на  Азорските  острови, 

можем да участваме и с доклади, както и че има такса за делегатите 

от 290 евро. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  към  настоящия  момент  е  за  сведение.  Има  време, 

моля да се запознаете с преписката и да преценим. 

Уважаеми колеги, следващ докладчик е госпожа Мусорлиева 

- заповядайте. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги,  докладвам ви две  свързани писма.  Те се 

намират в моята папка и са във връзка с  Войс интернешънъл (VoiCE 

International) в Ню Делхи, в списанието, в което знаете, че участваме 

в мое лице. Изразена е благодарност за досегашното участие и сме 

поканени за следващия брой, който е юли-септември, и има доста 

широк обхват за специални инициативи за засилване на участието на 

хора с увреждания. Ще подготвя материал, каквато е практиката – 
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много успешна според мене – на Централната избирателна комисия 

на Република България, и ще ви го поднеса за запознаване. 

Забравих да кажа само свързаните писма за протокола. Това 

са вх. № ЦИК-07-135-14 от 30 май 2017 г. и ЦИК-07-135-15 от 1 юни 

2017 г. 

В първия брой сме участвали с материал, който е свързан с 

материали, които ние сме изготвили тук, в Централната избирателна 

комисия.  Беше  даже  преведено  на  английски,  но  беше  отдавна. 

Поднесла съм го на комисията, запознала съм комисията, също и с 

излезлия брой. Има го подробно и ви уведомих къде можете да го 

виждате  онлайн.  Всъщност  онлайн  адресът,  на  който  се  вижда 

всичко това, е публикуван и в настоящото писмо в моята папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  искам  да  попитам,  ако  други 

членове  могат  да  подготвят  материал,  също  можем  ли  да  го 

поднесем? 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Разбира  се.  Това  е  за  което  ме 

упълномощихте да представлявам комисията. Всеки може да участва 

и се адмирират участията, разбира се. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 

доклада,  госпожо  Мусорлиева.  Радвам  се,  че  българската  ЦИК 

участва активно. Нека да погледнем и да видим следващия материал. 

Госпожа  Мусорлиева  вече  пое  ангажимент  да  разпише  като 

представител на ЦИК. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Следващият  брой  е  за  юли-

септември и материалите се очакват до 30 юни 2017 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Следващ докладчик е господин Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Госпожо  председател,  ако  ми 

позволите,  преди да си докладвам преписката по т. 8, да върна за 

малко отново доклада си по т. 7 – доклади относно  изплащане на 
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възнаграждения  на  ОИК,  тъй  като  в  преписката  при 

комплектуването  на  направеното  искане  за  заплащане  на 

възнаграждения  от  общинската  избирателна  комисия  –  Троян,  не 

съм обърнал внимание, че исканията са две и съм докладвал само 

едното. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Моля, допълнете 

с второто. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Второто искане е постъпило с вх. № 

МИ-27-104 от 30 май 2017 г.  Искането е постъпило подписано от 

председателя  и  секретаря  на  общинската  избирателна  комисия. 

Касае  се  за  заседание,  проведено  на  23  май  2017  г.,  на  което  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  8 

членове  на  общинската  избирателна  комисия.  То  е  във  връзка  с 

постъпило заявление от обявен за избран общински съветник, който 

изрично писмено пред общинската избирателна комисия е заявил, че 

няма  да  положи  клетва,  поради  което  общинската  избирателна 

комисия е провела заседание, отменила е своето решение, с което 

общинският  съветник  е  обявен  за  избран  и  е  обявила  за  избран 

следващ в съответната листа общински съветник. 

Предлагам да одобрим изплащането на възнаграждението за 

това заседание като допълнение към предишния доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  те  не  могат  да  отменят 

решението си,  че са  го обявили,  а  на базата  на това,  че  той не е 

положил клетва, трябва да обявят следващия в листата. Предлагам 
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да им напишем едно писмо, че трябва да си отменят решението, с 

което  са  отменили  обявяването.  А  на  базата  само  на  това,  че  не 

полага клетва, си обявяват следващия в листата. Или най-малкото да 

им го дадем като указание. Ние сега гласувахме възнаграждението, 

но аз имам предвид, че трябва да им напишем и такова писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Баханов. 

ГЕРГИ БАХАНОВ: Използвам случая, госпожо председател, 

че върнахте към т. 7. Само да докладвам, колеги, че с вх. № МИ-27-

101-1 от 30 май 2017 г. са пристигнали оригиналите от общинската 

избирателна комисия – Гоце Делчев, така както колегите бяха поели 

ангажимент да изпратят оригинала,  а  на предходно заседание ние 

вече  бяхме  гласували  изплащането  и  одобрили  изплащането  на 

възнаграждение. Пристигнали са оригиналите. Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Господин  Пенев,  продължете  с  докладите  си  по  т.  8  – 

доклади по писма,  и след това преминете към следващата точка, 

като уведомете стенографа кога преминавате към т. 9. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, докладвам писмо с вх. № НС-04-02-56 от 26 май 2017 

г. от Столична дирекция на вътрешните работи. С това писмо във 

връзка с извършвана проверка по прокурорска преписка в Софийска 

районна  прокуратура  с  №  14-00-6  от  2017  г.,  е  поискана  от  нас 

информация  дали  едно  определено  лице  е  избрано  за  народен 

представител в 44-то Народно събрание и има ли качество на лице с 

имунитет. 

При извършената проверка се установи,  че лицето,  което е 

посочено в писмото, не е посочено с вярно ЕГН, но въпреки това по 

имената открихме лицето в коя кандидатска листа е било включено 

и в кой изборен район. Установено е, че не е обявено за избрано, 

затова ви предлагам да отговорим, че след извършената проверка е 
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установено,  че  лицето  не  е  обявено  за  избрано  като  народен 

представител в 44-то Народно събрание, като разбира се в отговора 

сме посочили вярното ЕГН. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, продължавам с докладите си 

по т. 9. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Преминаваме към: 

9. Доклади по писма до МВР и прокуратури. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Ще  ви  докладвам  най-напред  три 

писма свързано, тъй като са идентични по своето съдържание като 

искане за информация. Това са писма с вх. № НС-04-02-52 от  23 май 

2017 г. от Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция 

„Криминална  полиция“,  отдел  „Разследване  на  общата 

престъпност“;  писмо  с  вх.  №  НС-04-02-54  от  23  май  2017  г.  от 

Министерството  на  вътрешните  работи,  Столична  дирекция  на 

вътрешните работи, отдел „Разследване“; и писмо с вх. № НС-04-02-

55 от 26 май 2017 г.  – отново от Министерството на вътрешните 

работи,  Главна  дирекция  „Криминална  полиция“,  отдел 

„Разследване на общата престъпност“. 

И в трите писма се иска за конкретни лица предоставянето на 

информация,  т.е.  за  две  от  лицата  гласували ли са  на последните 

парламентарни  избори,  в  коя  избирателна  секция,  какъв  адрес  е 

вписан в избирателните списъци при гласуването на лицето, а в едно 
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от писмата  се пита  даже в  изборите  през  2016 г.  и  през  2017  г. 

съответно дали са гласували, на кои точно избори са гласували, в коя 

секция и с какъв адрес. 

Във връзка с това съм подготвил три абсолютно идентични 

отговора,  в  които  предоставяме  информация,  че  Централната 

избирателна  комисия  не  разполага  с  данни  къде  българските 

граждани са упражнили правото си на глас. Съответно, че това може 

да  се  установи  единствено  по  подписа  в   избирателния  списък  и 

давам  разяснения  как  се  съставят  избирателните  списъци,  т.е.  по 

постоянен, съответно по настоящ адрес, за да може евентуално във 

връзка  с  разследването  да  поискат  информация  от  съответното 

място.  Като  разбира  се  сме  предоставили  информация  къде  се 

съхраняват избирателните списъци. 

Моля ви анблок да одобрите отговорите на тези три писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

гласуваме. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Метин  Сюлейман,  

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

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, продължавам с писмо с вх. № 

ПВР-04-02-65  от  23  май  2017  г.  от  Пето  районно  управление  на 

полицията при СДВР. С това писмо се изисква от нас оригиналът на 

стр. 124 от подписката на „Движение Демократично действие Д-3“, 

във  връзка  с  извършване  на  проверка.  Изготвил  съм  стандартен 

отговор, в който прилагам копие и обяснявам, че с оригинала могат 

да се запознаят на място. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Метин  Сюлейман,  

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

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: И колеги, последният ми доклад е по 

писмо с вх.  № ПВР-04-02-61 от 10 май 2017  г.  от Пето районно 

управление  при  СДВР.  С  това  писмо  се  иска  информация  кой  е 

подал, съответно кой е приел подписката за регистрация на партия 

„Единна народна партия“ в изборите за президент и вицепрезидент 

на 6 ноември 2016 г. Със стандартно писмо посочваме кое е лицето, 

което  е  представило  документите,  и  кои  са  колегите,  които  са 

присъствали  при  приемането.  И  предоставяме  извлечение  от 

регистъра, откъдето тези данни са видни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване на този отговор.  

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Метин  Сюлейман,  

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

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, преди да закрия заседанието, позволете ми 

един кратък доклад. Помните, че по предложение на госпожа Матева 

написахме едно писмо до Министерството на регионалното развитие 

и благоустройството – до министъра и разбира се до господин Гетов, 

като  главен  директор  на  Главна  дирекция  „ГРАО“  в  това 

министерство,  с  искане  за  провеждането  на  среща,  на  която  да 
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обсъдим  евентуални  промени  в  параметрите  на  споразумението 

между  Централната  избирателна  комисия  и  МРРБ,  свързано  с 

ползване на Националната база данни. 

Във връзка с това,  колеги, ви докладвам. Първо, вчера при 

моята  секретарка  се  е  обадила  секретарката  на  министъра,  като  е 

предложила с оглед натоварения график на министъра датата 7 юни 

2017 г., в 16,00 ч. Очевидно тази дата не ни е подходяща. 

В същото време обаче, колеги, днес господин Гетов се свърза 

с мен и предложи следното, след като аз си позволих да му кажа, че 

става дума за обема данни и информация, която ние ползваме. И той 

предложи в оперативен порядък  да  направим среща с него,  за  да 

уточним  параметрите  на  споразумението  и  да  ги  изпишем,  след 

което срещата с  министъра да бъде проведена след като имаме и 

готова промяна на споразумението. 

Колеги, нека да гласуваме в оперативен порядък да направя 

тази  връзка  и  в  понеделник  или  вторник  да  направим  срещата  с 

господин Гетов.

Колеги, режим на гласуване.  

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Метин  Сюлейман,  

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

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

И  уважаеми  колеги,  пристигнали  са  писма,  за  които  ви 

информирам: вх. № ЦИК-07-47, № ЦИК-07-53 и № ЦИК-07-55 от 31 

май и 1 юни 207 г., като всичките тези писма, колеги, са свързани с 

организация  на  пътуването  в  Тбилиси,  контактна  информация  за 

мен,  но  и  превод  на  писмото  от  господин  Ахи  във  връзка  с 

информацията за конференцията, която трябва да предоставим. 
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Уважаеми колеги, вчера по обективни причини не успяхме да 

направим работната среща, но аз ще я организирам, за да може на 

следващо  заседание  да  докладваме  на  Централната  избирателна 

комисия. 

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия. 

Свиквам следващото заседание следващия вторник – 6 юни 

2017 г., в 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 12,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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