
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 539

На  6  юни  2017  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Регистрация на наблюдатели в местен референдум.

Докладва: Катя Иванова

2.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.

Докладват: Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,

  Владимир Пенев, Ерхан Чаушев

2а. Изплащане на възнаграждения на ОИК.

Докладва: Георги Баханов

3. Доклади по писма.

Докладват: Севинч Солакова, Йорданка Ганчева,

Иванка Грозева, Мартин Райков,

Мария Бойкинова, Ивилина Алексиева,

Камелия Нейкова, Таня Цанева

3а.  Предложение  до  президента  на  Република  България  за 

насрочване на частичен избор за кмет на община Вълчи дол, област 

Варна.

Докладва: Йорданка Ганчева

4. Разни.



ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов, Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Таня 

Цанева.    

ОТСЪСТВАХА:   Ивайло  Ивков,  Росица  Матева,  Румен 

Цачев, Румяна Сидерова.

Заседанието  бе  открито  в  10,45  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа 

Мария Мусорлиева – заместник-председател. 

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  13  членове  на  Централната  избирателна 

комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам  днешното 

заседание.

Уважаеми колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред 

на базата на вашите предложения, а именно:

1. Регистрация  на  наблюдатели в  местен  референдум. 

Докладчик – госпожа Иванова.

2. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения докладчици – госпожа Нейкова, госпожа Бойкинова.

3. Доклади  по  писма  с  докладчици  госпожа Солакова, 

госпожа Ганчева,  госпожа Грозева,  господин  Райков,  госпожа 

Бойкинова и аз.

4. Разни.

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в 

така предложения дневен ред? Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Да ме включите в точката от дневния 

ред за отваряне на запечатани помещения.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Пенев. Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаема  госпожо  председател, ако 

може да включите точка за възнаграждения на ОИК, тъй като има 

поправка  на  една  фактическа  грешка  в  писмо,  изпратено  до 

Общинската избирателна комисия – Банско.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записвам  точка 

2а: Изплащане на възнаграждения. Докладчик – господин Баханов.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да ме включите в доклади по 

писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах, 

госпожо Нейкова.

Други предложения? Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В отваряне на запечатани помещения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  ви. 

Други предложения? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред. Моля да гласуваме.

Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,   Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,  

Катя Иванова,  Мартин Райков, Метин Сюлейман).

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред 

първо  бих  искала  да  ви  съобщя,  че  по  обективни  причини  днес 

отсъстват  господин  Ивков,  господин  Цачев,  госпожа  Сидерова  и 

госпожа Матева. Господин Христов ме информира, че ще закъснее.

На  второ  място,  колеги,  в  „Държавен  вестник”  бр.  45  от 

6 юни  2017  г.  е  обнародван  указ  на  президента  на  републиката 

№ 128 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Цани 

Гинчево,  община  Никола  Козлево,  област  Шумен,  на  8  октомври 

2017 г.
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И,  колеги,  във  вътрешната  мрежа  с  вх.  №  ЧМИ-01-17  от 

1 юни 2017 г. администрацията на президента на републиката ни е 

изпратила препис от току-що докладвания указ. За сведение, колеги.

Преминаваме към точка първа от дневния ред – регистрация 

на  наблюдатели  в  местен  референдум.  Заповядайте,  госпожо 

Иванова.

Точка 1. Регистрация на наблюдатели в местен референдум.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  в  папка  от  днешно 

заседание  с  моите  инициали  е  качен  един  проект  на  решение 

№ 4771-МР  относно  регистрация  на  сдружение  Комитет  „Васил 

Левски”,  за  участие  с  наблюдатели  в  местния  референдум  на 

територията на община Трън, област Перник, насрочен за 11 юни 

2017 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с 

вх. № НР-18-3 от 30 май 2017 г., подадено от сдружение Комитет 

„Васил  Левски”,  подписано  от  председателя  и  представляващ 

сдружението Борис Владов Ангелов. Към заявлението са приложени 

всички изискуеми се документи съгласно Решение № 3483-ПВР/НР 

от 13 септември 2016 г. на ЦИК.

Предлагам  ви  проект  на  решение,  с  което  Централната 

избирателна  комисия  приема,  че  е  спазено  изискването  на 

посоченото решение на Централната избирателна комисия, което се 

установява  от  удостоверението  за  актуално  състояние  на 

сдружението  и  удостоверение  за  вписване  на  сдружението  в 

Централния регистър  на  юридическите лица с  нестопанска цел за 

осъществяване на обществено полезна дейност.

Заявени за регистрация са осем броя лица като наблюдатели.

На  1  юни  2017  г.  в  Централната  избирателна  комисия  е 

получено  по  електронната  поща  писмо  от  „Информационно 

обслужване”  АД  за  извършена  предварителна  проверка  на 

наблюдателите, заявени от сдружение Комитет „Васил Левски” и на 

лицата  в  управителните  органи  на  сдружението.  От  извършената 
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проверка на лицата от списъка се установява, че всички осем лица 

към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния 

кодекс и наше Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. От 

извършената  проверка  на  лицата  в  управителните  органи  на 

сдружението се установява,  че са налице изискванията на т. 21 от 

Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК.

При  това  положение  на  посочените  правни  основания 

предлагам  на  Централната  избирателна  комисия  да  регистрираме 

сдружение  Комитет  „Васил  Левски“  за  участие  с  наблюдатели  в 

местния  референдум  на  територията  на  община  Трън,  област 

Перник,  насрочен  на  11  юни  2017  г.  Да  регистрираме  като 

наблюдатели  за  участие  в  местния  референдум  осем  броя 

упълномощени представители на сдружението,  чиито три имена и 

единни граждански номера а отразени в диспозитива на проекта за 

решение.  Регистрираните  наблюдатели  да  се  впишат в  публичния 

регистър и да им се издадат удостоверения.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо  Иванова.  Уважаеми  колеги,  имате  ли  коментари?  Не 

виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на 

решение.

Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 17 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,   Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 4792-МР.

КАТЯ ИВАНОВА:  Колеги,  във  връзка  с  току-що приетото 

решение  и  водени  разговори  и  обсъждания  в  Централната 
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избирателна  комисия  от  предходно  наше  заседание  предлагам  да 

приемем  протоколно  решение,  с  което  Централната  избирателна 

комисия  да  утвърди образец  на  изборна  книга  „Удостоверение  за 

регистрация на наблюдатели в местен референдум”, като същото да 

бъде идентично с удостоверението за регистрация на наблюдатели в 

национален референдум, но да бъде с индекс „№ 1-МР”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение.

Гласували  16 членове на ЦИК:  за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев, Георги Баханов,  

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

Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Таня Цанева).

Благодаря.  С това изчерпихме точка първа от дневния ред. 

Преминаваме  към  точка  втора  –  доклади  относно  искания  за 

отваряне  на  запечатани  помещения.  Първи  докладчик  е  госпожа 

Нейкова. Заповядайте.

Точка 2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № НС-06-101 от 2 юни 

2017 г. сме получили писмо от кмета на община Сливо поле, с което 

ни  изпраща  протокол  за  отваряне  на  помещение,  в  което  се 

съхраняват изборните книжа и материали от произведени избори и 

референдуми. Поводът е бил прибиране на избирателните списъци 

от изборите за народни представители.

Приложена е и заповедта на кмета за определяне на комисия. 

Докладвам ви го за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Следващ докладчик е госпожа Бойкинова. Заповядайте.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  за  сведение  ви  докладвам 

писмо от община Септември с вх. № ЦИК-14-24 от 2 юни 2017 г., с 
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което ни изпращат заповед и протокол за отваряне на запечатано 

помещение.  В  него  всъщност  са  поставили  пликовете  с 

избирателните  списъци  от  произведените  списъци  за  народни 

представители.

С вх. № ПВР-06-152 о 5 юни 2017 г. ви докладвам за сведение 

писмо  от  община  Гълъбово,  с  което  ни  изпращат  заповед  за 

определяне на длъжностните лица, които са отворили запечатаното 

помещение, и протокол на комисията. Отварянето на помещението е 

с цел извършване на експертиза на изборните книжа и материали от 

изборите за президент и вицепрезидент през 2011 г.

Също за сведение ви докладвам за сведение писмо от община 

Елена  с  вх.  № ПВР-06-154  от  5  юни  2017  г.,  с  което  кметът  на 

община  Елена  ни предоставя  протокол  за  отваряне  на  запечатано 

помещение.  Целта  на  отварянето  е  предаване  подлежащи  на 

архивиране книжа от изборите за президент и вицепрезидент през 

2011 г.

Следващото за сведение е от община Мъглиж с вх. № НС-06-

98 от 1  юни 2017 г.  Към писмото кметът на  община Мъглиж ни 

прилага  заповед  и  протокол  за  отваряне  на  помещението.  То  е 

отворено  във  връзка  с  прибирането  на  избирателните  списъци, 

декларациите и списъците на заличените лица от ГД „ГРАО”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Бойкинова. Следващ докладчик е господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх. 

№ НР-06-6/1  от  1  юни 2017 г.  от  секретаря  на  община Лясковец. 

Същото  писмо  беше  пристигнало  и  по  електронната  поща, 

докладвано  от  мен  на  предходното  ни  заседание.  Към  него  са 

приложени: заповед на кмета № 853 от 29 май 2017 г. за назначаване 

на  комисия  от  длъжностни  лица,  която  да  извърши  отваряне  на 

запечатани  помещения,  както  и  протоколът  от  извършените 

действия. 

Припомням, колеги, с  Решение № 4781-НС от 26 май 2017 г. 

на  Централната  избирателна  комисия  дадохме  разрешение  да  се 
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отворят две запечатани помещения, в едното от които се съхраняват 

книжата  от  изборите  за  народни  представители,  проведени  на  26 

март  2017  г.,  в  него  да  бъдат  преместени  материалите  от 

референдума,  проведен на  27 януари 2013 г.  поради наложителен 

ремонт  на  помещението,  в  което  те  се  съхраняват.  Докладвам  за 

сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Пенев. Следващ докладчик е господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Колеги,  с  вх.  №  НС-06-100  от  2  юни 

2017 г. ви докладвам писмо за сведение от кмета на община Кубрат, 

към което са приложени протокол и заповед на кмета във връзка с 

поставяне  на  пликовете  след  извършена  проверка  въз  основа  на 

наше Решение № 4387 от 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Чаушев. Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  ви,  госпожо  председател. 

Колеги, с вх. № ПВР-06-151 от 2 юни 2017 г. е пристигнало писмо от 

община Монтана, с което ни изпращат копие от заповедта на кмета 

на община Монтана за назначаване на комисия, както и протокол 

съобразно т. 29 от Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. 

за отваряне на запечатаното помещение.

С вх. № ПВР-06-153 от 5 юни 2017 г. община Бойчиновци ни 

е  изпратила  писмо,  подписано  от  кмета  на  общината,  с  което  ни 

изпращат копие от протокол за влизане в помещението, в което се 

съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори 

на 23 и 30 октомври 2011 г. и от изборите за Европейски парламент 

през  2014  г.  и  копие  от  заповедта  на  кмета  на  общината  за 

назначаване  на  комисия.  При  отварянето  на  24  април  2017  г.  са 

извадени от помещението изборните книжа от произведените на 23 и 

30 октомври 2011 г. документи, предназначени за отдел „Държавен 

архив”, гр. Монтана, и за подлежащите на унищожаване книжа.

Със следващ входящ номер ПВР-06-155 от 6 юни 2017 г. са 

ни  изпратили  акта,  също  от  община  Бойчиновци,  писмото  е 
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подписано  от  кмета,  акта  за  унищожаване  на  съответните 

документи,  както  и  описа  на  документите,  които  подлежат  на 

съхранение.

Всички тези писма ви докладвам за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Грозева.

Преминаваме към точка 2а. Заповядайте, господин Баханов.

Точка 2а.  Изплащания на възнаграждения на ОИК.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с писмо изх. № МИ-

06-318 от 31 май 2017 г. сме изпратили писмо до кмета на община 

Банско  и  до  Общинската  избирателна  комисия  –  Банско,  област 

Благоевград,  със  справка  относно  подлежащи  на  заплащане 

възнаграждения, които сме одобрили с наше протоколно решение от 

30 май 2017 г. Писмото е подписано от председателя и секретар и е 

подпечатано, но при направена справка след това се установи, че в 

самата  изпратена  справка  в  шапката  на  същата  е  останало 

„възнаграждение на ОИК – Мадан, област Смолян”. Става въпрос за 

техническа грешка, тъй като надолу в справката абсолютно цялата 

информация се отнася до пуснатото до нас искане за възнаграждение 

на ОИК – Банско,  със съответния входящ номер,  със съответното 

заседание на посочената дата,  както и със състава на Общинската 

избирателна комисия – Банско. Просто в шапката е останало „ОИК-

Мадан, област Смолян”.

Затова, уважаеми колеги, ще моля да одобрим писмо, с което 

да  изпратим  до  кмета  на  община  Банско  и  до  Общинската 

избирателна  комисия  –  Банско,  коригирана  справка,  като  бъде 

отбелязано коректно, че същата е за ОИК – Банско, а не за ОИК – 

Мадан,  област  Смолян.  И  да  посочим  в  писмото,  че  е  допусната 

грешка, възнаграждението е записано, че е за ОИК – Мадан, област 

Смолян, вместо за ОИК – Банско, област Благоевград. Може би това 

се  е  получило,  тъй  като  на  предходното  заседание,  на  което  са 

одобрено  възнагражденията  на  ОИК  –  Банско,  са  одобрени  и 
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възнаграждения  на  ОИК  –  Мадан.  Просто  да  коригираме  тази 

неволна грешка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение.

Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 17 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,   Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Таня Цанева).

Благодаря.  С  това  изчерпихме  и  точка  2а  от  дневния  ред. 

Преминаваме  към  точка  трета  –  доклади  по  писма.  Първи 

докладчик е госпожа Солакова.

Точка 3. Доклади по писма.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

частичните  избори  на  2  юли  от  община  Димитровград  ни 

уведомяват,  че  няма  лица,  записани  в  Част  II  на  избирателния 

списък. Ние имаме принципно решение предоставената информация 

за  броя  на  избирателите  да  бъде  публикувана  на  интернет 

страницата на ЦИК. Входящият номер е ЧМИ-06-42 от 5 юни 2017 г.

Също от община Димитровград имаме два номера, но с едно 

и също съдържание. Изпратено е по електронната поща, заведено е с 

два  различни номера:  ЧМИ-06-40 и  ЧМИ-06-41 от  2  юни 2017 г. 

Това е копие от договора за възлагане отпечатването на бюлетините. 

От  община  Димитровград  възлагат  на  Печатницата  на  БНБ. 

Докладвам ви за сведение.

Получихме информация за броя на избирателите по секции. 

Получили сме и заверен препис от решение № 158 от 25 май 2017 г. 

на Общинската избирателна комисия – Антоново, с вх. № ЧМИ-15-

50/1 от 2 юни 2017 г. За сведение ви го докладвам.
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Уважаеми колеги, с вх. № ЧМИ-06-39/2 от 1 юни 2017 г. са 

постъпили данните от община Септември за броя на избирателите. 

Ще  ги  публикуваме  по  секции  на  страницата  на  Централната 

избирателна комисия.

Уважаеми  колеги,  във  вътрешната  мрежа  трябва  да  има 

публикувани  проекти  и  докладни  от  администрацията  на 

Централната избирателна комисия.

Докладвам  ви  на  първо  място  един  проект  на  писмо  до 

управителя  на  „Публикс  медиа“  ЕООД.  Това  е  във  връзка  с 

извършената  инвентаризация  и  констатацията  на  комисията  по 

инвентаризация,  че  имаме  невъзстановен  депозит  на  фирма  още 

преди конституирането на Централната  избирателна комисия като 

самостоятелно юридическо лице.

След  извършена  проверка,  знаете,  в  администрацията  на 

Министерския съвет установихме за коя фирма става дума, по коя 

поръчка.  Ставаше  въпрос  за  изработка  на  аудиовизуални 

произведения за разяснителна кампания на изборите на 12 май 2013 

г.  за  народни  представители.  С  този  проект  ни  се  предлага  да 

изискаме актуалната банкова сметка на това дружество, за да можем 

да възстановим този депозит в размер на 350 лева.

Предлагам да го одобрим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 17 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,   Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Таня Цанева).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви докладна записка с вх. 

№ ЦИК-09-95 от 5 юни 2017 г.  Тя пак е  свързана с извършената 

инвентаризация в Централната избирателна комисия. Госпожа Ганка 

Герасимова  направи  допълнителни  проучвания  във  връзка  с 
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необходимостта от бракуване въз основа на протоколно решение на 

определени  материали  по  групи,  посочени  в  проектите  на  писма. 

Нейна  проучвателна  дейност  установи  фирмите,  с  които 

традиционно  работи  Народното  събрание.  Тя  ни  е  предоставила 

данни  и  за  фирмата,  с  която  работи  Министерският  съвет, 

включително и Държавна агенция „Национална сигурност”. 

Подготвени  са  и  писма,  които  да  изпратим  до  тези  три 

фирми. Целта на изпращането на тези писма е да получим оферти от 

тези три фирми, за да можем да преценим с коя от фирмите или с 

кои  от  фирмите  ще  сключим  договор  за  унищожаването  на 

бракуваните материали. Искаме информация, от която да става ясно 

дали  ние  ще  дължим  заплащане  на  тази  услуга,  дали  ще  има 

предложение за транспортни и товаро-разтоварните дейности, какви 

начини за унищожаване предлагат  и как се оформя документално 

услугата.

В  тази  връзка  предлагам  наистина  до  тези  три  фирми  да 

изпратим писма и да поискаме оферти,  както и информация,  така 

както е посочено и в докладната записка, за да можем да извършим 

впоследствие преценката.

Виждате  извън  тези  материали,  които  ние  в  рамките  на 

докладите  по  инвентаризацията  сме  разглеждали  и  гласували, 

предложението е да се включат и печати на секционни избирателни 

комисии от секции извън страната от изборите през 2011 г.

Предлагам да одобрим писмата и да ги изпратим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване тези предложения.

Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 17 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,   Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Таня Цанева).
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

получено  писмо  от  главния  секретар  на  Министерския  съвет  за 

липса на средства по бюджета на Министерския съвет за изплащане 

на  възнаграждения  за  заседания  и  дежурства  на  общински 

избирателни  комисии  дори  за  периода,  за  който  те  бяха  поели 

ангажимент през 2016 г., и предоставена информация с цял класьор с 

документи  и  протоколно  решение  на  Централната  избирателна 

комисия за възлагане на счетоводството за извършване на проверка 

по  тези  документи,  проверката  е  установила  за  периода  след 

11 ноември 2015 г.  за  комисиите,  които са назначени с мандат на 

общинските съвети, избрани през 2015 г., да изпрати и искания за 

изплащане  на  възнаграждения  въз  основа  на  одобрени  справки  с 

протоколни решения на Централната избирателна комисия.

Предложението е да изпратим до кметовете на тези общини 

писмо,  с  което  да  посочим  да  не  изпращат  исканията  си  до 

администрацията на Министерския съвет,  а тези искания да бъдат 

отправени  до  Централната  избирателна  комисия  с  краткото 

уточнение, че по бюджета на Министерския съвет такива средства 

не са разчетени, поради което те ще бъдат изплатени от бюджета на 

Централната избирателна комисия.

Проектът  на  писмо  е  във  вътрешната  мрежа  заедно  със 

списък на общини, от които следва да получим такива искания за 

изплащане на възнаграждения въз основа на одобрените справки за 

заседания и дежурства.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 17 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,   Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Таня Цанева).
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Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води и след госпожа 

Солакова да се готви госпожа Ганчева.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладна записка с 

вх.  №  ЦИК-09-96  от  5  юни  2017  г.  от  директора  на  дирекция 

„Администрация”.  Ние  сме  получили  напомнителните  писма,  аз 

добре съм ви ги докладвала с убеждението, че това вече е въпрос 

само за  сведение,  тъй като съм счела,  че  госпожа Манолова  знае 

срока и се е снабдила вече с електронен подпис. Но се оказва, че 

нямаме  протоколно  решение,  с  което  да  разрешим и  да  одобрим 

такъв разход, затова сега ни е предложена такава докладна записка 

да одобрим разход за снабдяване с универсален електронен подпис 

за  госпожа  Манолова.  Подписът  ще  бъде  изработен  от 

„Информационно обслужване” АД. Разходът е до 50 лв. без ДДС. 

Такива средства, разбира се, са налични по бюджета на Централната 

избирателна  комисия.  Подготвен  е  и  проект  на  писмо  до 

„Информационно обслужване”.

Предлагам да одобрим разхода и да възложим изработването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

Гласували  16 членове на ЦИК:  за – 16 (Мария Мусорлиева,  

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

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

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

Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Таня Цанева).

Благодаря ви. Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладна записка с вх. № ЦИК-09-

75/1 от 5 юни 2017 г. Това е допълнение към предишна докладна 

записка  от  20  април  2017  г.,  по  която  ние  имаме  протоколно 

решение,  но  предложението  в  момента  е  да  одобрим  тавана  на 

разход за закупуване на очила, на предпазни средства за работа са 

видеодисплеи до 800 лв.,  като предложението е  крайният срок за 

представяне на документите в счетоводството – рецепта и фактура с 

касов бон – да бъде до 30 ноември 2017 г. Знаете, миналата година 
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бяхме  взели  решение  за  по-кратък  срок,  след  това  се  наложи  да 

удължим срока, затова сега направо да си вземем решението в срок 

до  30 ноември всички лица,  които имат право и  следва  да  бъдат 

снабдени  с  такива  предпазни  средства,  да  представят  отчетните 

документи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване и това предложение.

Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 17 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,   Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Таня Цанева).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, ще ви предложа да 

гласуваме след изтичане на срока за регистрация на кандидатите за 

участие  в  частичните  избори  за  кметове  на  2  юли  да  изпратим 

справка  във  връзка  със  съдържанието  на  бюлетините,  може  би  в 

утрешния ден, до Печатницата на БНБ с копие до „Информационно 

обслужване”.  Ще  изчакаме  да  приключи  крайният  срок  за 

регистрация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване.

Гласували  16 членове на ЦИК:  за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

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

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

Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Таня Цанева).

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

докладна записка с вх. № ЦИК-09-97 от 6 юни 2017 г., предполагам, 

че  докладната  записка  вече  е  публикувана,  заедно  с  изготвена 

документация  във  връзка  с  нашето  възлагане  за  изработване  на 

такава  документация  за  откриване  на  процедура  с  предмет 

„Осигуряване на самолетни билети и медицински застраховки”.
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Докладвам  ви  за  сведение  и  запознаване  за  следващото 

заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Следващ докладчик е госпожа Ганчева. Заповядайте.

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

09-454 от 2 юни 2017 г. Това е във връзка с поканата за българо-

корейския  форум.  За  сведение.  Доколкото  съм  запозната,  по 

възлагане  от  председателя  беше  изпратено  по  имейлите  на 

Централната избирателна комисия. 

Заявилите се участници са изпратени с изходящо писмо ЦИК-

00-465 от 2 юни 2017 г.

Докладвам ви вх. № ЦИК-00-453/3 от 2 юни 2017 г., като това 

е  кореспонденция,  която  е  получена  по  имейла от  между „Добро 

управление” и Агенцията за електронно управление, ние сме копие, 

с  оглед  проведеното  обучение,  като  от  „Добро  управление” 

последния имейл е видно, че благодарят за презентацията, която е 

направена  на  обучението,  на  което  присъства  и  Централната 

избирателна комисия със свои представители, като предполагам, че е 

изпратена и презентацията (в моята преписка я няма), но има файл и 

е посочено от 35-та страница, мисля, за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаема 

госпожо Ганчева, само за секунда. Моля ви, колеги, презентацията е 

публикувана във вътрешната мрежа, аз ви моля да се запознаете с 

нея – тези, които по обективни причини не присъстваха или нямаха 

желание да  присъстват  –  и  най-вече  да  се  запознаете  с  насоките, 

защото оттук насетне на нас ще ни се налага да одобряваме действия 

и би било добре да познаваме тези процедури. Благодаря.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам само за сведение, което е 

до мен и до другите участници на форума, който ще се проведе в 

Хага, вх. № ЦИК-07-47/8 от 5 юни 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, във връзка с участието на мен, госпожа Ганчева и госпожа 

Нейкова в дискусията на кръглата маса по киберсигурност и избори 
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и след като се запознах с програмата,  видях,  че за  България и за 

представяне  на  ситуацията  с  използване  на  информационни  и 

комуникационни технологии е отделено време от 11,30 до 11,50 ч. на 

втория  ден  от  нашата  визита.  Тъй  като  в  тази  преписка  са 

предложили да определим от участниците един основен говорител, 

разбира се,  с възможност за включване и на други, и представяне на 

ситуацията в рамките на двадесет минути, колеги, предполагам не 

възразявате  да  представя  ситуацията  с  използване  на 

информационни и комуникационни технологии в България в частта 

обща  платформа,  която  имаме,  интернет  страница,  Централна 

избирателна комисия – информация, районни избирателни комисии, 

съответно  общински  избирателни  комисии,  използване  на  същите 

технологии при процедурата по одобрение на предпечатен образец и 

отпечатване на бюлетините, също така при машинното гласуване и 

предстоящото използване при въвеждането на електронно гласуване, 

като поставя и акцент – това, което очакват – върху атаката, която 

имаше  към  нашата  страница  при  местните  избори  в  2015  г.,  и 

естествено  действията,  които  Централната  избирателна  комисия, 

нейният подизпълнител и всички държавни органи предприеха, за да 

може  проблемът,  който  тогава  се  случи,  да  бъде  своевременно 

преодолян, като поддържаме основната си теза, която е истина, че 

тази  атака  не  повлия  на  организацията  и  произвеждането  на 

изборите.

Не виждам възражения, благодаря ви, колеги.

Госпожо Ганчева, предлагате нова точка в дневния ред. Моля 

да я формулирате.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Моля да  включите  в  дневния  ред 

предложение за насрочване на частичен избор. Проект на решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване тази нова точка в дневния ред.

Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,   Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  
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Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Таня Цанева).

Уважаеми колеги,  това  ще бъде  нова  точка 3а. Доколкото 

обаче  точката  е  приоритетна  с  оглед  на  факта,  че  ще  се  вземе 

решение, аз ви предлагам да преминем към тази точка, след това ще 

се върнем към докладите по писма. Заповядайте, госпожо Ганчева.

Точка  3а.  Предложение  до  президента  на  Република 

България за насрочване на частичен избор за кмет на община Вълчи 

дол, област Варна.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам ви  вх.  МИ-15-

223  от  1  юни  2017  г.  Това  е  писмо  от  Общинската  избирателна 

комисия  –  гр.  Вълчи  дол,  област  Варна  (така  е  изписано),  като 

приложено са ни изпратили писмо от Общински съвет – Вълчи дол, 

със съответния изходящ номер, копие, препис-извлечение от акта за 

смърт  на  кмета  на  тази  община,  както  и  протокол  от  проведено 

заседание  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Вълчи  дол,  и 

съответните решения, които са приели в тази връзка, включително и 

са приели решение да ни уведомят за това, че кметът господин Янев 

е починал.

Предвид  това,  колеги,  ви  предлагам  да  предложим  на 

президента  на  Република  България  да  насрочи  частичен  избор  за 

кмет на община Вълчи дол, област Варна, и да изпратим решението 

със съответното придружително писмо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги? Подлагам на гласуване предложения ни проект на решение.

Гласували  16 членове на ЦИК:  за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо 

Арнаудов,   Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

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

Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 4793-МИ.
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Подлагам  на  гласуване изпращането  на  решението  до 

президента и съпътстващите документи.

Гласували  16 членове на ЦИК:  за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо 

Арнаудов,   Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

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

Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Таня Цанева).

Благодаря.

Колеги, връщаме се към точка трета от дневния ред. Госпожо 

Ганчева, имате ли още писма за доклад?

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Не.  Може  би  във  връзка  с 

презентацията  да  се  запознаем  ние  с  госпожа Нейкова 

предварително, ако може, за да се включим и да ви допълваме на 

форума.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  не  съм готова  с  презентацията,  но,  разбира  се,  след  като 

очертах  рамката  на  тази  презентация  предварително,  преди  тя  да 

бъде представена, няма да излизам от тази рамка.

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Уважаеми  колеги,  моля  да  отворите 

моята  папка във вътрешната  мрежа.  Там е  качено писмо с вх.  № 

ЦИК-08-11-1. Предлагам ви го за запознаване и за сведение, то касае 

организацията на изнесеното заседание на Централната избирателна 

комисия, което ще се проведе на 7 и 8 юни 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. Това 

беше  вашият  доклад.  Продължаваме  със  следващ  докладчик – 

господин Райков.

МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, докладвам ви за запознаване в 

моя  папка  с  вх.  №  ЦИК-03-7  от  2  юни  2017  г. С  писмо  от 

администрацията  на  Министерския  съвет  са  ни  изпратили по 

компетентност заявление за достъп до обществена информация от 

Трайчо  Трайко,  Мартин  Димитров,  Петър  Славов  и  Методи 

Андреев – народни представители в Четиридесет и третото Народно 
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събрание, относно изпълнение разпоредбите на Изборния кодекс и 

Решение  №  1289  от  1  февруари  2017  г.  на  Върховния 

административен съд. Предлагам ви го за запознаване и да изготвя 

становище за следващо заседание. Само че по Закона за достъп до 

обществена информация трябва да има някаква работна група, която 

да изготви този проект на отговор.  Естествено аз се предлагам за 

член, очаквам и двама колеги, които да се включат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Исках  да  допълня  доклада  на 

колегата  Райков,  че  следва  да  имаме  комисия,  която  да  бъде 

определена с решение на Централната избирателна комисия, която 

вече да изготви и да предложи решение и съответно информацията, 

която  се  изисква,  ако  тя  е  от  компетентността  на  Централната 

избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  доколкото  бях  в  комисията, 

която провеждаше обществената поръчка за машинното гласуване, 

аз предлагам да участвам в тази група.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Други колеги? Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам и аз да  се включа в 

комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  тази  комисия,  която  да 

прецени  дължи ли  се  отговор,  какъв  отговор,  в  какъв  обем  и  да 

представи на Централната избирателна комисия.

Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 
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Райков,  Метин  Сюлейман,  Таня  Цанева);  против  –  1  (Георги 

Баханов).

Благодаря.  Заповядайте  за  отрицателен  вот,  господин 

Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, гласувах не против 

предложената комисия, а против това, че зададените в това писмо 

въпроси,  по една част от тях има като обществена информация и 

молителите или задаващите  въпроси  могат  да  се  запознаят  с  нея, 

останалата  информация  не  е  от  компетентността  на  Централната 

избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова, вие сте следващ докладчик.

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

11-15 от 2 юни 2017 г. заявление от Донка Танева Славова. В това 

заявление  госпожа  Славова  иска  от  Централната  избирателна 

комисия да й бъде издадено удостоверение Образец УП-2 или УП-3 

за периода 1 септември 1995 г. до 30 ноември 1995 г. В заявлението 

казва, че същата е била член на Общинската избирателна комисия – 

гр. Балчик, област Добрич, за провеждане на местни избори в 1995 г. 

Прилага и копие от личната си карта. В заявлението има и телефон, 

аз се свързах с нея и се оказва, че госпожата си събира документи за 

пенсиониране и точно в тази година е била член на ОИК, ползвала е 

неплатен отпуск но няма никакъв документ за точния период, когато 

е била член на Общинската избирателна комисия. Администрацията 

ми предостави  решението,  то  е  Решение  № 135  от  12  септември 

1995 г., от което се установява, че действително заявителката е член 

на Общинската избирателна комисия.

Има подготвен отговор в моята папка, в която уведомяваме, 

че не можем да й издадем исканото удостоверение и че съгласно 33, 

ал.  1  от  Закона за  местните избори,  който  е  отменен с  Изборния 

кодекс  от  2011  г.,  лицата,  включени  в  състава  на  избирателните 

комисии се освобождават от служебните им задължения за времето, 
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необходимо за работата им в съответната комисия. За това време те 

получават неплатен служебен отпуск, който се счита за трудов стаж.

Считам, че горното удостоверява, че е била член Общинската 

избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване писмото в последния му абзац плюс 

обръщане към съответната община.

Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов,  Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин 

Райков, Метин Сюлейман, Таня Цанева).

МАРИЯ БОЙКИНОВА: И само за сведение, колеги, въпреки 

че  вие  сте  се  запознали  в  предишното  заседание,  от  Върховния 

административен съд са ни изпратили двете  решения,  но ние сме 

взели Решение № 4791, с което сме изпълнили решението на съда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги,  много кратки  мои доклади във  връзка  с 

Решение № 4791-НР от 1 юни 2017 г. относно изменение на Решение 

№  4000-НР  от  11  ноември  2016  г.  на  ЦИК  за  обявяване  на 

резултатите от гласуването в националния референдум на 6 ноември 

2016 г. и с оглед предстоящото изнесено заседание на Централната 

избирателна комисия ви предлагам да приемем решение, с което, ако 

в  срока  за  обжалване  току-що  цитираното  решение  не  бъде 

обжалвано, да бъде изпратено на следващия ден след изтичане на 

срока за обжалване до председателя на Народното събрание.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаема  госпожо  председател, 

предлагам да не е на следващия ден с оглед възможността да бъде 

изпращано и по пощата, да се изчака просто един ден евентуално за 

получаване на някаква друга жалба по пощата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре, колеги, в 

понеделник.

Подлагам на гласуване.
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Гласували  16 членове на ЦИК:  за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Таня Цанева).

Уважаеми  колеги,  само  за  да  си  приключа  преписката, 

изпратен ни беше по пощата с вх.  № ЦИК-00-451 спектакълът на 

ансамбъл  „Норем  ачи”  за  вчерашния  ден  заедно  с  програмата. 

Колеги, знаете за това. Докладвам ви го за сведение.

И, колеги, с оглед на факта, че другата седмица аз,  госпожа 

Ганчева и  госпожа Нейкова  ще  бъдем  в  Хага  по  време  на 

заседанията,  бих  искала  да  кажа,  че  упълномощавам  госпожа 

Мусорлиева с пълния обем правомощия да води заседанията  и да 

бъде в качеството си за председател на Комисията.

Следващ докладчик е госпожа Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № ЧМИ-15-52 от 1 юни 

2017  г.  по  електронната  поща  е  получено  писмо  от  Общинската 

избирателна  комисия  –  Антоново,  с  което  ни  уведомяват  за 

регистрираните  партии  в  Общинската  избирателна  комисия  за 

участие в частичните избори на 2 юли. Докладвам ви го за сведение 

и предлагам да се предостави на администрацията за попълване на 

базата данни.

В  тази  връзка,  тъй  като  мисля,  че  не  сме  получили 

информация  от  общинските  избирателни  комисии  Септември, 

Иваново и Димитровград, които също ще имат частичен избор на 2 

юли,  нашият  експерт  „Регистри”  да  осъществи  връзка  с  тях  по 

телефона да предоставят тази информация. Доколкото аз извърших 

проверка в страниците на тези общински избирателни комисии, има 

и  регистриран  инициативен  комитет,  така  че  да  можем  да 

осъществим контрол дали се спазват всички процедури, свързани с 

изборния  процес.  Предполагам,  че  там  ще  има  и  подписка  за 

независимия кандидат.
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Предлагам  също,  тъй  като  днес  до  17  ч.  изтича  срокът  за 

регистрация  на  кандидатските  листи  за  кметове  на  кметства,  да 

публикуваме  на  нашата  страница  едно  съобщение,  с  което  да 

напомним за изтичащия срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги? Подлагам на гласуване.

Гласували  18 членове на ЦИК:  за – 18 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

Райков, Метин Сюлейман, Таня Цанева).

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Уважаеми колеги,  с вх. № ПВР-23-6 

от 2  юни 2017 г. сме получили писмо от  Комисията за защита на 

личните  данни във  връзка  с  образувани при  тях  производства  по 

жалби  на  граждани.  Молят  да  предоставим  заверени  копия  от 

заявления за регистрация на участници в изборите за президент и 

вицепрезидент  през  ноември  2016  г.,  както  и  в  информационно-

разяснителната кампания по въпросите на националния референдум; 

решенията  за  образуване  на  коалиции от  партии;  и решенията  на 

ЦИК за регистрация на тези субекти, съгласно приложен списък.

Във вчерашния ден администрацията подготви копия на тези 

документи, така че ви предлагам с едно писмо да бъдат изпратени на 

Комисията за защита на личните данни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Гласували  18 членове на ЦИК:  за – 18 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,   Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

Райков, Метин Сюлейман, Таня Цанева).

Благодаря. Следващ докладчик е госпожа Цанева.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, с вх. № ЧМИ-15-51 по 

електронната  поща сме  получили  писмо  от  председателя  на 

Общинската  избирателна  комисия –  Антоново,  с  което  ни  питат 

относно  печатите  на  СИК  в  частични  избори  могат  ли  да  бъдат 

ползвани  такива  от  общите  избори  през  2015  г. Въпреки  че  с 

протоколно решение от 18 февруари ние сме изпратили до всички 

общински  избирателни  комисии  и  до  всички  кметове  на  общини 

тази информация, аз ви предлагам независимо от това да отговорим, 

че в случаи на налични неизползвани печати на СИК могат да бъдат 

използвани за частичните избори на 2 юли, а при липса на такива е 

необходимо да бъдат изработени нови съгласно Решение № 1517-

МИ от 12 август 2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Гласували  18 членове на ЦИК:  за – 18 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,   Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

Райков, Метин Сюлейман, Таня Цанева).

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание на 

Централната  избирателна  комисия.  Знаем,  че  имаме  изнесено 

заседание.  Свиквам  следващото  заседание в  тази  зала  следващия 

вторник в 10,30 ч.

(Закрито в 11,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова
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Стенограф:

Стойка Белова
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