ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 541
На 13 юни 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Съобщение относно заседание на Комисията по правни
въпроси към Народното събрание.
Докладва: Мария Мусорлиева
2. Упълномощаване; Вътрешни правила за оценяване
изпълнение на задълженията.
Докладват: Мария Мусорлиева, Севинч Солакова
3. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК –
Роман.
Докладва: Иванка Грозева
4. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Георги Баханов, Мария Бойкинова
5. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Таня Цанева, Александър Андреев,
Иванка Грозева, Георги Баханов,
Ивайло Ивков, Ерхан Чаушев
5а. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладва: Ивайло Ивков
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6. Доклад във връзка с анализа по предложението на
Народното събрание и покана от г-жа Менда Стоянова.
Докладва: Мария Мусорлиева
7. Доклади по писма.
Докладват: Севинч Солакова, Катя Иванова,
Таня Цанева, Иванка Грозева
8. Доклади по писма до МВР и прокуратури.
Докладват: Георги Баханов, Владимир Пенев
9. Разни.
Докладва: Емануил Христов
ПРИСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева Севинч Солакова,
Александър Андреев, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова,
Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румяна Сидерова.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател на Комисията,
и госпожа Севинч Солакова – секретар.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
здравейте, добре дошли на заседанието на 13 юни 2017 г.! Виждате
във вътрешната мрежа дневния ред, той е следният.
1. Съобщение относно заседание на Комисията по правни
въпроси към Народното събрание.
2. Упълномощаване; Вътрешни правила за оценяване
изпълнения на задълженията.
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3. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК –
Роман.
4. Доклади по дела, жалби и сигнали.
5. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
6. Доклад във връзка с анализа по предложението на
Народното събрание и покана от г-жа Менда Стоянова. Това е във
връзка с разглежданите от нас анализи.
7. Доклади по писма.
8. Доклади по писма до МВР и прокуратури.
9. Разни.
Заповядайте, да се включите в дневния ред. Първа е госпожа
Катя Иванова, след това господин Ивков, госпожа Цанева, господин
Христов.
КАТЯ ИВАНОВА: Моля да ме включите в точка седем –
доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Включвам ви.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: В изплащане на възнаграждения и
отваряне на помещения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Това ще бъде нова
точка 5а – изплащане на възнаграждения. Госпожо Цанева,
заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: В доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Господин
Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: В точка „Разни”. Става въпрос за
разпределение на Бюлетина от последните избори за народни
представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Добре.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: В точката доклади по дела и жалби.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Други колеги?
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В отваряне на помещения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре. И, знаете,
че ако дойде нещо допълнително, всеки ще има възможност да се
включи.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения и
допълнен дневен ред.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
По обективни причини, уважаеми колеги, отсъстват госпожа
Алексиева, госпожа Ганчева, госпожа Нейкова, госпожа Сидерова и
госпожа Матева.
Точка 1. Съобщение относно заседание на Комисията по
правни въпроси към Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
днес сме поканени от 14 ч. да вземем участие в заседанието на
Правната комисия на Народното събрание. Това е във връзка с
проект, различен от този, за който ние знаем. Аз лично ще
присъствам, защото искам да чуя за какво става въпрос. И който от
колегите желае, да заповяда.
С госпожа Солакова отворихме дневния ред на Правната
комисия и се вижда, че двата проекта се гледат заедно – този, за
който нищо не знаем, и този, който вече сме разглеждали.
Точка 2. Упълномощаване; Вътрешни правила за оценяване
изпълнения на задълженията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
моля ви за 15 юни и от 7 до 13 юли 2017 г. да упълномощим госпожа
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Росица Матева да изпълнява функциите на председател, поради това
че се налага аз и госпожа председателката да бъдем извън
Комисията.
Режим на гласуване, уважаеми колеги.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Севинч Солакова, Таня Цанева);
против – 1 (Емануил Христов).
Уважаеми колеги, от администрация на президента на
републиката е пристигнал препис от Указ № 129 от 8 юни 2017 г. на
президента на републиката, с който уважаемият господин президент
постановява насрочване на частичен избор за кмет на община Вълчи
дол, област Варна, на 8 октомври 2017 г.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, първо да започнем
с Вътрешните правила. Знаете, в изпълнение на наше протоколно
решение и възлагане от м. април със срок 15 май трябваше да бъдат
готови Вътрешни правила, изготвени от директора на дирекцията за
оценяване на служителите. Това е във връзка и с изпълнението на
задачите, свързани с работата по подпомагане на Централната
избирателна комисия, по длъжностни характеристики. Госпожа
Манолова вчера представи на вниманието на Работна група 1.2.
проект. Разгледахме го и го обсъдихме много внимателно.
Преценихме, че правилата са във вид, в който могат да бъдат приети,
след като бяха направени бележки и корекции от колегите, които
могат да вземат отношение и сега по проекта – Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Росица Матева, Румен Цачев, Иванка Грозева, които бяха
най-активни при разглеждането на Вътрешните правила.
В тази връзка постъпиха и предложения формално да бъдат
оформени и изпълнявани годишни планове на служителите от
администрацията. Отново да се въведат формите за възлагане на
работа от страна на членовете на Централната избирателна комисия,
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които формуляри да послужат за по-голяма прозрачност при
изпълнение на работата, обективна преценка, по движението на
изпълнението, осъществявания контрол от страна на колегите от
ЦИК и в крайна сметка за една обективна оценка, която да бъде
извършвана от компетентните лица.
Както виждате, с Вътрешните правила се предлага те да
бъдат периодични, това е по принцип. Вчера говорихме, че в случаи,
в които се налага и Централната избирателна комисия изисква да
има за по-кратък срок, с протоколно решение ще възлага на
директора на дирекция „Администрация”. Компетентните лица,
които имат право да извършват оценяването в Централната
избирателна комисия и в администрацията, са председателят на ЦИК
за директора на дирекция „Администрация”, за финансовия
контрольор и за асистента на председателя, а директорът на
дирекция „Администрация” - за останалите служители в дирекцията.
Оценките, предложени от тези компетентни лица, се утвърждават с
решение на Централната избирателна комисия.
Виждате критериите, които са предвидени от директора в
тези Вътрешни правила, обсъдихме ги вчера, по тях имаше и
бележки. Аз предлагам и вие да вземете отношение, тъй като
Вътрешните правила са важни, те ще доведат до усещането за
обективност при оценка на изпълнението на задълженията по
длъжностна характеристика от служителите от администрацията.
Към тази докладна записка вх. № ЦИК-09-99 от 12 ноември,
към която са приложени Вътрешните правила като проект, заедно с
методика за определяне на допълнителните възнаграждения на
служителите от администрацията, има една допълнителна докладна
записка вх. № ЦИК-09-99-1 от 13 юни 2017 г. Госпожа Манолова
просто вчера е пропуснала, днес допълнително ни представя вариант
2 за тази методика за изчисляване. Тя поддържа втория вариант и
предлага този втори вариант да бъде възприет като приложение към
Вътрешните правила.
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Уважаеми колеги, така или иначе, тези Вътрешни правила
обхващат критерии, които госпожа Манолова е имала предвид при
оценяването на служителите, представянето на нейните
предложения и в случаите, в които е имало възможности и
необходимост от допълнително възнаграждение. Сега тя ги е
оформила в писмена форма.
Предлагам от името на Работна група 1.2. да приемем
Вътрешните правила и да упълномощим председателя да ги утвърди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
има ли въпроси? Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Госпожо Грозева, заповядайте по трета точка - проект на
решение за промяна в състава на ОИК – Роман.
Точка 3. Проект на решение относно промяна в състава на
ОИК – Роман.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаема госпожо председател,
уважаеми колеги! В моя папка от днешна дата е качен проект №
4784 за промяна в състава на Общинската избирателна комисия –
Роман, област Враца.
С вх. МИ-15-234 от 12 юни 2017 г. е постъпила молба от
Дилян Стоянов Върбановски (със съответния ЕГН), член на
Общинската избирателна комисия – Роман, който с настоящата
молба моли да му бъдат прекратени предсрочно пълномощията като
член на Общинската избирателна комисия поради лични причини.
Молбата е в оригинал. Към молбата е приложено
предложение от Георги Цветанов Василев, представител на
коалиция от партии „България без цензура”, от чиято квота е бил
назначен господин Дилян Стоянов Върбановски. С това
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предложение той предлага на мястото на освободения член да бъде
назначен Веселин Димитров Веселинов (със съответния ЕГН).
Към документите са приложени пълномощно, копие от лична
карта, копие от диплома, както и декларация, колеги, в оригинал,
само че колегата е попълнил старата декларация, а именно
декларация към Решение № 1524-МИ/НР. Поради което, както
виждате, аз съм изготвила решение само за освобождаване на
лицето, тъй като имаме неговото заявление в оригинал.
Междувременно се свързах със заместник-председателя на
Общинската избирателна комисия госпожа Цеца Георгиева и й
продиктувах новата декларация, а именно приложение към Решение
№ 3255-МИ/НР от 7 юни 2016 г. В момента, в който получим
декларацията, която ни е необходима, веднага ще назначим лицето,
което ни е предложено от коалиция „България без цензура”. Затова
ви предлагам само да освободим като член на Общинската
избирателна комисия – Роман, област Враца, Делян Стоянов
Върбановски, със съответния ЕГН, и да анулираме издаденото му
удостоверение. Ако Комисията прецени, мога да изпратя и писмо до
съответната централа на коалицията, в което да ги уведомя и тях, че
следва да ни изпратят в оригинал декларацията, след което
предложеното от тях лице ще бъде назначено. Може би няма да е
излишно да гласуваме и такова писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
режим на гласуване ан блок.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов).
Уважаема госпожо Грозева, номерът на решението ви е 4801МИ/НР.
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Заповядайте, господин Баханов по следващата точка
доклади по дела, жалби и сигнали.

-

Точка 4. Доклади по дела, жалби и сигнали.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. МИ-22-9 от 8
юни 2017 г. по имейла в Централната избирателна комисия е
постъпила жалба от Кирилка Георгиева Виделова-Аспарухова от
община Бобошево, с която ни информира, че на местните избори за
кмет и общински съветници на 25 октомври 2015 г. (качено е във
вътрешната мрежа, колеги, моля да се запознаете) госпожа
Аспарухова е била трета в листата на политическа партия Атака.
Политическа партия Атака на изборите от 25 октомври 2015 г. е
вкарала двама общински съветници. Единият от тези общински
съветници е подал заявление до Общинската избирателна комисия –
Бобошево, за напускане на Общинския съвет, но е разбрала от
публикация във фейсбук, че с решение № 128 от 29 май 2017 г.
Общинската избирателна комисия – Бобошево, е освободила
господин Райчо Цветин от Общинския съвет и е избрала на негово
място четвъртия от листата – Невена Грозданова. Жалбоподателката
счита, че тъй като тя е трета, след изчисленията й, които е качила на
сайта на ЦИК според получените преференции, че това е сериозна
грешка на Общинската избирателна комисия – Бобошево. Също така
твърди, че знае, че има законови срокове за обжалване на
решението, но тъй като то още не е качено на сайта на ОИК –
Бобошево и до днес, не може да се запознае с него и не може да
предприеме нужните законови действия, за да отстрани това
нарушение на Изборния кодекс и моли да предприемем ние всичко
необходимо за отстраняване на тази грешка на Общинската
избирателна комисия – Бобошево.
Колеги, отворих сайта на ОИК – Бобошево. Последното им
съобщение е от 27 октомври 2015 г. Последното им решение е от 9
ноември 2015 г. Тоест към настоящия момент такова решение не е
качено на сайта на Общинската избирателна комисия – Бобошево.
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Само за пълнота искам да отбележа, че жалбата не е
подписана. Предполагам, че е била сканирана, но отдолу няма
подпис. Изпратена е на имейла на Централната избирателна
комисия.
Считам, че има законоустановен ред за обжалване на
решенията на Общинската избирателна комисия – Бобошево. Пред
нас има няколко варианта. Централната избирателна комисия не е
оторизирана да вземе решение относно проверка на това решение на
Общинската избирателна комисия – Бобошево. Единият вариант е да
се свържа по някакъв начин с председателя на Общинската
избирателна комисия – Бобошево, за да се установи дали наистина
има такова решение, както се твърди в жалбата, и защо е обявен
следващият от листата, а не третият, както се твърди в жалбата. Но
пак обръщам внимание, че жалбоподателката е разбрала от
публикация във фейсбук.
Очаквам, ако имате и други предложения за действия на
Централната избирателна комисия, колеги.
Уважаеми колеги, предлагам освен по телефона, както
предложих преди малко в изказването си, да изпратим официално
писмо до Общинската избирателна комисия – Бобошево, с копие от
настоящата жалба и да изискаме становище съобразно изложените в
жалбата обстоятелства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Както и цялата
преписка.
Уважаеми колеги, режим на гласуване на това предложение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов).
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, по жалбата на Общинската
избирателна комисия – Бяла Слатина, срещу нашето протоколно
решение, с което не одобрихме изплащане на възнагражденията им,
делото беше вчера и е отложено с указание Централната
избирателна комисия да представи доказателства. Официално ще
получим копие от протокола, тъй като още не е разписан и не съм
запозната какво трябва да представим. Най-вероятно по
допустимостта и с оглед на срока, защото виждам, че нашето писмо
е с изходящ номер от 1 юни 2017 г., но няма данни как сме го
изпратили на Общинската избирателна комисия.
Делото е насрочено за четвъртък. Чакаме всеки момент да
дойде разпореждането на съда.
Също така ви докладвам, че нашето Решение № 4791-НР от 1
юни 2017 г., с което обявихме резултатите от гласуването в
националния референдум на 6 ноември 2016 г. в резултат на
решението на Върховния административен съд, с което остави в
сила решението на тричленния състав, е влязло в сила, не е
обжалвано. Включително изчакахме и два дена след срока.
Гласувахме вече да бъде изпратено на председателя на Народното
събрание. Придружителното писмо е в моята папка. За сведение ви
докладвам, ще бъде изпратено на Народното събрание. Основанието
е чл. 25, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление.
Също за сведение ви докладвам и определение на петчленен
състав. Постъпило е искане от прокурор, завеждащ отдел на „Надзор
за законност при ВАП” за допълване на протокола от заседанието на
6 юни 2017 г., но съдът е оставил без разглеждане искането за
допълване на протокола, тъй като вече се е произнесъл по същество
на спора със съдебно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Преминаваме към
точка пета – доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения. Госпожо Цанева, заповядайте.
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Точка 5. Доклади по искане за отваряне на запечатани
помещения.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, в папка с моите
инициали ви предлагам проект на решение относно искане за
отваряне на запечатани помещения в община Ямбол, област Ямбол.
Както виждате от проекта, изборните книжа и материали се
съхраняват в две различни стаи, за които се иска разрешение за
отваряне. В стая № 438 се съхраняват книжата и материалите от
изборите за народни представители от 26 март 2017 г. и се иска
освобождаване на тази стая, тоест тези материали да бъдат
преместени в стая № 423, в която се съхраняват книжа и материали
от националния референдум 2013 г., Европейски парламент 2014 г.,
народни представители 2014 г., местни избори 2015 г., национален
референдум 2015 г., президент и вицепрезидент 2016 г. и
национален референдум 2016 г.
Предлагам да разрешим отваряне на тези две запечатани
помещения, като указваме, че материалите от изборите за народни
представители от 2014 г. ще бъдат обработени и предадени на
„Държавен архив”. Съответно даваме указания, както и досега, че се
извършват необходимите действия, как се извършва достъпът по
наше Решение № 4387 и упоменаваме, че книжата и материалите от
различните избори се съхраняват до следващи избори, а от
национален референдум за срок от пет години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
въпроси, мнения? Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя
Иванова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
Уважаеми госпожо Цанева, номерът на решението ви е №
4802.

13
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, следващия проект, който ви
предлагам, е във връзка с постъпило писмо вх. № ЦИК-14-47 от 9
юни 2017 г. от кмета на община Стралджа с искане за отваряне на
запечатани помещения в община Стралджа. Както и в предходния
ми проект, и тук помещенията са две, които трябва да бъдат
отворени, и да бъдат преместени книжата от двете помещения в едно
ново, трето помещение. В първото, в офис № 1, партерен етаж в
сградата на Общинската администрация, се съхраняват изборни
книжа и материали от националния референдум 2013 г.,
Европейския парламент 2014 г., народни представители 2014 г.,
президент и вицепрезидент 2016 г., национален референдум 2016 г.,
народни представители 2017 г. В офис № 1, ритуална зала (това е
второто помещение, което трябва да бъде отворено), се съхраняват
книжа и материали от изборите за членове на Европейски парламент
2007 и 2009, народни представители 2009, общински съветници и
кметове 2015 г.
Предлагам да разрешим отварянето на двете помещения и
преместване на книжата и материалите в новото помещение, което
се намира в сграда СПИ, ул. „Паисий Хилендарски” № 11, стая № 2.
Както и в предходното решение даваме указания как да бъде
извършено и кои книжа и материали трябва да бъдат съхранявани в
помещението до следващи избори. Предлагам да разрешим
отварянето и преместването, както и извършване на експертиза и
предаване на материали, които не е необходимо вече (изрично са
упоменати в проекта на решение) да бъдат съхранявани, а да бъдат
предадени на „Държавен архив” за унищожаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
ако няма въпроси, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя
Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Таня Цанева).
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Номерът на решението ви, уважаема госпожо Цанева, е 4803.
Господин Андреев, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, ще бъда
съвсем кратък. С Решение № 4387 от 2 март 2017 г. е дадено
разрешение за отваряне на помещение в община Ябланица. Въз
основа на това решение в тази връзка с вх. № НС-06-106 от 12 юни
2017 г. са ни изпратени протоколът и заповедта за отваряне на
запечатаното помещение. Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожо Грозева,
заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
преписка с вх. № НС-06-109 от 12 юни 2017 г. Тя е от община Ново
село, област Видин. Писмото е подписано от кмета на общината. С
писмото ни е изпратен протокол от 12 април 2017 г., както и от 31
май 2017 г. на комисията, назначена със заповед на кмета, която е
прибрала списъците от изборите за президент и вицепрезидент,
втори тур, след проверката им от Териториална дирекция „ГРАО”.
Докладвам ви за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Господин
Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, вх. № НС-06-105 от
12 юни 2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпило
писмо, подписано от кмета на община Благоевград Атанас Камбитов
и подпечатано с печата на същата община, с което ни изпраща
заповед от 6 юни 2017 г. за определяне на длъжностни лица в
качеството им на упълномощени представители от Общинската
администрация,
приемно-предавателна
разписка
между
Териториалното звено „ГРАО” – Благоевград, и Общинската
администрация, както и протокол за отваряне и затваряне на
помещението за съхранение на изборните книжа и материали от
изборите на 26 март 2017 г. за поставяне на 143 броя пликове с
избирателни списъци за изборите за народни представители.
Заповедта е № 663 от 6 юни 2017 г., заверена с „Вярно с оригинала”
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и подписана, приемно-предавателната разписка, която ви докладвах
от 6 юни 2017 г., също заверено копие, и протокол от същата дата. В
протокола е отбелязано, че след прибирането на тези 143 броя плика
с избирателните списъци помещението е запечатано съобразно
изискванията.
Това е за сведение, уважаеми колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте,
господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, постъпило е искане с вх. № ЦИК14-45 от 7 юни 2017 г. от Общинската избирателна комисия –
Лесичово, с искане за отваряне на помещение. Проекта за решение
виждате на екраните в моя папка. В помещението се съхраняват
книжа от различни видове референдуми и избори, описани са, да не
ги изчитам, пред вас. Целта за отварянето е да се предадат на
„Държавен архив” тези книжа от изборите за президент и
вицепрезидент 2016 г. и от предходните избори за Народно
събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
въпроси? Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня
Цанева).
Уважаеми колега Ивков, номерът на решението Ви е 4804.
ИВАЙЛО ИВКОВ: За сведение докладвам вх. № ПВР-06-160
от 12 юни 2017 г. Кметът на община Куклен ни уведомява, че в
изпълнение на наше Решение № 3847 изпраща копие от заповед за
определяне на комисия за преместване на книжата от помещение №
3 в помещение № 2 в приземието на община Куклен и прибиране на
изборните книжа след произвеждане на изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 5 и 13 ноември 2016 г., както и
копие от съответните протоколи. Приложени са протокол и заповед.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Господин Чаушев,
заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам ви вх. № НС-06-107 от 12 юни
2017 г. От кмета на община Ценово сме получили протокол и
заповед за отваряне на запечатано помещение във връзка с
прибиране на избирателните списъци от изборите за народни
представители през 2017 г. За сведение, уважаеми колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря.
Преминаваме към точка 5а.
Точка 5а. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
ИВАЙЛО ИВКОВ: С вх. № МИ-27-107 от 7 юни 2017 г. в
Централната избирателна комисия е пристигнало писмо заедно с
опис, заедно с документи, а именно искане за заплащане, протокол,
дневен ред от заседание, копие от решение, копие от удостоверение
за избран общински съветник, копие от уведомление до Общинската
избирателна комисия. Преписката е прилежно изпратена от
Общинската избирателна комисия – Велинград, с искане за
изплащане на възнаграждение за едно заседание, на което са
присъствали председател, заместник-председател, секретар и 8
членове.
Имаме контролен лист, изготвен от съответните длъжностни
лица в ЦИК, и счетоводна справка.
Предлагам да се изплати възнаграждението, като заседанието
е да се прекратят пълномощията на подалия оставка общински
съветник и да се обяви за избран следващият в листата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване, уважаеми колеги.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
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Уважаеми колеги, за малко ще отложим точка шеста, по
която работят госпожа Бойкинова и госпожа Грозева.
Преминаваме към точка седма – доклади по писма.
Заповядайте, госпожо Солакова.
Точка 7. Доклади по писма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, ще ви занимая пак
с въпрос, който беше в дневния ред на работното заседание на
Работна група 1.2. от вчера. Помните, на последното заседание ви
информирах, че в изпълнение на наше протоколно решение е
изготвена документация за откриване на възлагане на обществена
поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет осигуряване на
самолетни билети, медицински застраховки и т.н. Всички се бяхме
запознали. Вчера обсъдихме на работното заседание. Бяха направени
съответно бележки и предложения. Тези бележки са отразени в
последния вариант на условията за това възлагане, включително и в
проекта на договор към документацията. Папката е във вътрешната
мрежа, можете да я видите.
Тази документация е приложение към докладна записка вх.
№ ЦИК-09-97 от 6 юни 2017 г. Папката включва информация за
разходваните средства по договора, който и към настоящия момент е
в сила в Централната избирателна комисия, за периода от юли месец
2016 г. до 31 май 2017 г. Въз основа на тази информация е изготвена
и прогнозната стойност на поръчката. Включително съдържа
информация за линейния график с оглед на необходимостта от
приключване на процедурата и сключване на договор до 17 юли
2017 г. и при добро стечение на обстоятелствата ние ще можем да се
справим с тази задача.
Изготвен е проект на обява за обществената поръчка,
включително и цялата документация.
С оглед на практиката на Централната избирателна комисия е
изготвен и проект на решение за откриване на възлагането на
обществената поръчка и за одобряването на обявата и за определяне
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на длъжностно лице от администрацията на Централната
избирателна комисия, отговорно по тази процедура.
Колеги, тези, които присъствахте вчера и имахте и бележки,
можете да вземете отношение. При изготвяне на документацията са
съобразени последните изменения в Закона за обществените
поръчки и – още един път да обърна внимание – и бележките,
направени по време на работното заседание: на стр. 2, т. 6; на стр.
10; на стр. 26. Бележките са отразени, можете да видите и самите
формулировки. Мисля, че те са в смисъла, в който бяха направени
тези бележки.
Към документацията, тъй като ние откриваме възлагането да
бъде по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2, първата хипотеза, да бъде чрез
събиране на оферти с обява, независимо от това колегите са
изготвили списък на всички компании, с които ние сме имали
договорни отношения и взаимоотношения в рамките на периода от
2014 г. до 2017 г. В случай че се стигне до прекратяване на
процедурата, ние имаме готов списък.
Уважаеми колеги, предлагам да одобрим и да приемем
решение за възлагане на обществената поръчка по реда на чл. 20, ал.
3, т. 2, хипотезата чрез събиране на оферти с обява, да одобрим
обявата за обществена поръчка, да определим за отговорно
длъжностно лице главен юрисконсулт Николай Желязков. Да
възложим на това отговорно длъжностно лице публикуването на
обявата в профила на купувача на сайта на ЦИК, изпращането на
необходимите документи до Регистъра в Агенцията по
обществените поръчки и да осъществява всички дейности, свързани
с провеждането на обществената поръчка, включително приемането
на офертите за участие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
режим на гласуване на това решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария
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Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова,
Таня Цанева).
Уважаема госпожо Солакова, номерът на решението ви е
4805.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаема госпожо председател,
предлагам, така както се уточнихме на работното заседание на
Работна група 1.2., по списъка, който е приложен към самата
документация, да изпратим съобщение по електронната поща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване на съобщението, уважаеми колеги.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря, госпожо председател.
Следващата точка от обсъжданията на вчерашното заседание
– вх. № ЦИК-09-100 от 12 юни 2017 г. С оглед на това, че има и
други колеги, които все още не са запознати, ще докладвам само за
сведение в момента и ще предложа малко по-нататък да бъда
включена отново в дневния ред. Тази докладна записка е
предложение за сключване на граждански договори със служители
от Народното събрание, които са били ангажирани да подпомагат
Централната избирателна комисия при осъществяване на нейните
функции.
Уважаеми колеги, знаете, че предстои да отчетем плансметката за произвеждане на изборите за народни представители на
26 март. В тази връзка от ръководителите на звена от Народното
събрание са получени писма, които са заведени в деловодството на
Централната избирателна комисия. Ще ви прочета само някои
входящи номера: ЦИК-00-477 от 12 юни 2017 г.; ЦИК-02-37 от 12
юни; ЦИК-02-35 от 12 юни; ЦИК-02-36 от 12 юни; ЦИК-02-38 от 12
юни 2017 г.
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Ръководителите на звена са посочили списък на служители от
техните звена, които са подпомагали работата на Централната
избирателна комисия, включително с посочване на функциите,
които те са изпълнявали. Госпожа Манолова имаше задачата да
направи съпоставка между отразеното в регистъра, който води Стоян
Русинов в администрацията на Централната избирателна комисия.
Въз основа на така представената информация заедно с
отразеното в нашия регистър и изпълнените дейности от
служителите от администрацията на Народното събрание е
изготвено предложение, което е приложение към тази докладна
записка, с информация относно извършените дейности за
съответните служители по звена, изплатените възнаграждения по
граждански договор за 2016 г., изплатените възнаграждения за
конкретни дейности, свързани с подпомагане в дните преди
изборите и при приемането на документите от районните
избирателни комисии и секционните избирателни комисии извън
страната и предложение за размер на възнаграждение.
Заедно със служителите от администрацията на Народното
събрание вчера ние обсъдихме и частта относно изплащане на
допълнително възнаграждение с оглед на нашата оценка за работата
на стенографите, които подпомагат дейността на Централната
избирателна комисия в целия този период. Тази справка също е към
докладната записка с конкретно предложение за размера на
допълнителното възнаграждение за всеки един стенограф.
Разбира се, към докладната записка е приложена и справка за
наличните средства и възможности за изплащане на суми по
граждански договор по план-сметката, приета с постановление на
Министерския съвет.
Моля, колеги, да се запознаете, за да можем да гласуваме понататък в днешното заседание това предложение.
Уважаеми колеги, продължавам със следващи преписки.
Входящ № ЦИК-00-477 от 12 юни 2017 г. Това е покана за семинар
за обществените поръчки. Напомням, че тези покани се публикуват
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във вътрешната мрежа в папка „Покани”. Всички, които проявяват
интерес, може да заявят своето участие, а госпожа Манолова да
предложи относно участието на администрацията.
С вх. № ЧМИ-15-53-8 от 12 юни 2017 г. са постъпили данни
за регистрирани кандидати в Общинската избирателна комисия –
Димитровград. За сведение.
С вх. № ЦИК-00-478 от 12 юни 2017 г. е получена оферта на
вниманието на Ганка Герасимова. Става въпрос за нашите изпратени
писма до няколко фирми във връзка с необходимостта от бракуване
на определени материали въз основа на извършена инвентаризация.
Докладвам за сведение и възлагане на счетоводството за проучване
на получените оферти и да направят предложение пред Централната
избирателна комисия.
Входящ № ЧМИ-00-23 от 9 юни 2017 г. във връзка с
проверката, която в „Информационно обслужване” е извършена
последно на кандидат в Общинската избирателна комисия –
Антоново. В писмото е отразено, че последните данни, които сме
получили от Общинската избирателна комисия и подадохме към
„Информационно обслужване”, са коректни, те съвпадат и с данните
от Национална база данни.
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо от администрацията
на Министерския съвет с вх. № ЦИК-03-9 от 13 юни 2017 г. Моля да
се запознаете. Става въпрос за искане, което е постъпило от
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията
(СОПА) от седалище гр. Варна до министър-председателя. Това
искане ни е препратено по компетентност, тъй като става въпрос за
информация във връзка със списъците на населението по повод
произвеждане на избори и референдуми. Тъй като тази информация
и документи в тази връзка не се съдържат и не се създават в
администрацията на Министерския съвет, колегите са счели, че с
такава информация разполага Централната избирателна комисия и
на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за достъп до обществена
информация са ни препратили писмото.
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С такава информация за съжаление и Централната
избирателна комисия не разполага. Централната избирателна
комисия има задължение да поддържа регистър на избирателите
съгласно Изборния кодекс. По силата на споразумение, което ние
сключваме с Главна дирекция „ГРАО” към Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, Централната
избирателна комисия осигурява връзка за достъп на всички
заинтересовани лица, на всички граждани до избирателните
списъци, които се съставят от кметовете на общини като
компетентни органи по смисъла на Изборния кодекс, но се
отпечатват централизирано въз основа на тези списъци от Главна
дирекция „ГРАО”.
Предлагам по компетентност да препратим искането за
достъп до обществена информация до Главна дирекция „ГРАО”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Много благодаря
на госпожа секретаря. Режим на гласуване, уважаеми колеги, ан
блок.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
Уважаеми колеги, връщам ви към шеста точка във връзка с
изготвения от Комисията извън заседание в тази зала анализ.
Поправките са нанесени, много благодаря на госпожа Бойкинова и
на госпожа Грозева. Всичко, което сме отразили от Комисията, е
нанесено. Заповядайте да го погледнете, анализът е в моя папка, да
го гласуваме, за да имаме готовност за заседания на Правната
комисия, на които ни канят. Да знаем, че имаме гласувано
официално становище. Пак повтарям, нанесени са всички промени,
които направихме на заседанието. Аз сега ги прегледах.
Използвам възможността да кажа, че изключително активно
работихме на изнесеното заседание във връзка с изготвяне на това
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становище на Централната избирателна комисия. Имам
удоволствието и да кажа, че промените бяха направени в абсолютна
хармония и при абсолютен консенсус, което знаете, че в ЦИК не е
толкова лесно да се случи.
Благодаря на всички колеги, благодаря на тези, които
поднесоха предварителното становище – госпожа председателката и
госпожа секретаря, и на всички колеги, които се включиха толкова
активно в допълненията.
Разбирам, че сте готови. Режим на гласуване на становището.
Едновременно със становището гласуваме и писмото за изпращане
на становището до Комисията по бюджет и финанси на Народното
събрание.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17(Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов).
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам с писмо да се изпрати
копие от становището и до Правната комисия, с оглед обсъждането
на проекта на закон за изменение на Изборния кодекс да бъдат взети
предвид въпросите, които са поставени в нашето становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
режим на гласуване на това предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16(Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
Уважаеми колеги, продължаваме с докладите по точка седма
– доклади по писма. Госпожа Катя Иванова.
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КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в папка с моите
инициали от днешна дата е качено постъпило запитване с вх. № МР15-6 от 12 юни 2017 г. от Общинската избирателна комисия – Трън,
подписано от председателя и секретаря. Аз ще ви моля да се
запознаете с неговия текст, да не го изчитам цялото, след което да го
обсъдим, тъй като наистина има леки различия между Изборния
кодекс и нашите методически указания за прилагане на Закона за
пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление за произвеждането на местен референдум. То е поскоро не разминаване, а е нещо, което според мен не е детайлно
уредено в методическите указания и това е провокирало колегите от
Общинската избирателна комисия – Трън, да отправят това
запитване.
Предлагам да го дебатираме след като се запознаете, тъй като
считам, че Централната избирателна комисия трябва да излезе с
писмен отговор до Общинската избирателна комисия.
Аз възприемам направеното предложение от колегата
Андреев, тъй като и аз мисля, че Общинската избирателна комисия –
Трън, следва стриктно да изпълни нашите методически указания и
да предаде избирателните списъци на кмета на общината. Не следва
да се извършва такава двойна проверка и нищо не налага промяна в
решението на ЦИК и евентуално допълване на тези методически
указания, а при евентуално обжалване тази проверка би могла да
бъде извършена в хода на висящото производство пред съда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване, уважаеми колеги, с допълненията, направени от колегите.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
Благодаря ви, госпожо Иванова.
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КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, имам още едно писмо, което ще
ви докладвам за сведение. То е адресирано до Централната
избирателна комисия и до Общинската избирателна комисия – Трън.
Качено е в моя папка, с вх. № МР-23-4 от 10 юни 2017 г. То е
озаглавено „Относно заостряне на вниманието заради престъпно
деяние спрямо информационния център на „Евромакс сървисиз”
ЕООД в гр. Трън. Подписано е от управителя на посоченото
търговско дружество. С това писмо те ни уведомяват, че в
навечерието на местния референдум е извършено престъпно
посегателство срещу информационния център на фирмата, който се
намира в гр. Трън. Инцидентът е станал късно вечерта на 9 юни,
тоест непосредствено преди деня за размисъл. Счупен е бил един от
прозорците на центъра и е предизвикан пожар. Очевидно по този
сигнал и относно това дали е осъществен състав на престъпление
или не компетентните органи. Това е фирмата, която имаше
отношение към местния референдум, дотолкова доколкото държи
концесията за разработване на въпросната мина „Злата” и в този
смисъл беше на другото становище, обратно на това, което е
застъпено от гражданите на гр. Трън при местния референдум. Те
просто заострят нашето внимание в тази насока.
Аз ви го докладвам за сведение, тъй като не считам, че
Централната избирателна комисия е компетентна да вземе
отношение или да разреши въпросите, свързани с това дали е налице
престъпление или не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря ви,
госпожо Иванова. Госпожа Таня Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-10-151 от 7
юни 2017 г. сме получили отново писмо от политическа партия
„Воля”, с което ни молят отново да им предоставим заверени копия
от договорите на политическа партия „Воля” с три медии, по които
същата партия беше получила право и са изплатени средства по
медийни пакети. Както казах, това е второ писмо, първото писмо
беше докладвано от колегата Райков. Ние сме им отговорили, че
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Централната избирателна комисия не е страна по тези договори, че
те са публични, обявени са на интернет страниците на цитираните от
тях медии.
Във второто писмо политическа партия „Воля” цитира т. 25
от нашето решение, в която се казва, че два от одобрените
екземпляри се връщат на договарящите страни. Както и при
докладването на първото писмо, тези договори ние сме ги предали и
така както е по нашето решение, договорите са предадени на
съответните медии, тъй като договорите се сключват между
Централната избирателна комисия и съответната медия. И медията
предоставя този договор на политическия субект, който се е обърнал
за медийна услуга към нея. Имаме подписания от съответната медия
нашия екземпляр, който остава при нас, че са получили два
екземпляра от тези договори, както и за „Черноморски фар” и
„Черноморски фактор” (по молба на тези медии) ние ги изпратихме
с препоръчана поща. Получихме и потвърждение, че тези два броя
договори са предоставени.
Обръщам се към вас, колеги, за мнения следва ли да
предоставяме заверено копие от тези договори, както иска
политическа партия „Воля”?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Изпращаме ли
копие, уважаеми колеги?
Упълномощавам госпожа Солакова да води.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, след
уточненията госпожа Цанева има предложение по преписката.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам за следващо заседание
да подготвя отговор и тогава да го гласуваме.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Имате ли други доклади,
колега Цанева? Заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-23-148 от 7
юни 2017 г. Това е писмо от Сметната палата, с което те ни
информират, че извършват одит за съответствие на декларираните
приходи и извършените разходи във връзка с предизборната

27
кампания в изборите за народни представители от март 2017 г. и ни
молят да им предоставим информация за средствата за медийни
пакети, предоставени на участниците в горепосочените избори.
Справката е изготвена, така както и вие я знаете – тоест това,
което сме изплатили по медийни пакети.
Предлагам да гласуваме изпращането на справката, както и
на писмо, с което предоставяме справката. Справката да бъде
изпратена както на електронния адрес, който ни е даден, така и на
хартиен носител.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, чухте
предложението. Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Следващ докладчик е колегата Грозева. Заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, в папката на госпожа
Мусорлиева от днешна дата е качен преводът от АСЕЛ във връзка с
един курс за обучение – „Стимулиране на изборните учебни
средства по света”, който ще се проведе на 24 и 25 юли 2017 г. в
Индия. Било е разпределено и е докладвано предварително от
госпожа Ганчева. От наша страна ще бъдем представлявани госпожа
Мария Мусорлиева, заместник-председател на Централната
избирателна комисия. Освен това още един колега, който пожелае,
трябва да участва в този курс, тъй като пътуването за двама души се
поема от АСЕЛ. Датата е 24 и 25 юли 2017 г. Напомнят ни, че до 30
юни следва да се регистрират участниците.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, аз изявявам желание да
участвам.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, мисля че
днес можем да гласуваме участието на колегата Пенев, а до 30-ти
другите желаещи ще бъдат подложени на допълнително обсъждане.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване, уважаеми колеги.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев, Севинч Солакова);
против – 1 (Ивайло Ивков).
Уважаеми колеги, точка осма - доклади по писма до МВР и
прокуратури. Господин Георги Баханов.
Точка 8. Доклади по писма до МВР и прокуратури.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-04-0270 от 9 юни 2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпило
писмо от Първо Районно управление, подписано от старши
разследващ полицай, с което молят за разпореждането ни да бъдат
предоставени документи и информация, а именно заверено копие от
стр. 171 от списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията на
политическа партия „Българска социалдемокрация” за участие в
изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 6
ноември 2016 г.
Изготвен е отговор с приложени документи – исканата
страница, както и съм приложил регистъра на партията за участие в
изборите за президент и вицепрезидент, за да избегнем следващо
писмо, с което евентуално да се иска кой е представил този списък,
кой го е получил и т. н. Даваме малко повече информация.
Следващото писмо е с вх. МИ-04-02-7 от 5 юни 2017 г. от
Пето Районно управление. Във връзка с водено при тях досъдебно
производство желаят да им предоставим в оригинал, респективно
заверено копие от съответна страница от списъка на избиратели,
подкрепящи регистрацията на политическа партия „Движение за
социален хуманизъм” за участие в изборите за общински съветници
и кметове на 25 октомври 2015 г. и от кога и от кого са предадени
документите и от кой служител са приети.
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Изготвен е отговор с приложени регистър на партията за
участие в тези избори и копие от съответната страница, която е
изискана.
И третото писмо. С вх. № ПВР-04-02-69 от 5 юни 2017 г.
отново от Пето Районно управление, подписано писмо от старши
разследващ полицай. Желаят да им бъде предоставена подробна
справка относно това кога са подадени документите за регистрация
на инициативен комитет за издигане на независими кандидати за
участие в изборите за президент и вицепрезидент на 6 ноември 2016
г., за издигане кандидатурата на Пламен Василев Орешарски за
президент и на Данаил Папазов за вицепрезидент.
Изготвен е отговор на писмото с приложено заверено копие
от регистъра на инициативните комитети за издигане на независими
кандидати да участие в изборите за президент и вицепрезидент на 6
ноември 2016 г.
Предлагам, уважаема госпожо председателстваща, да
подложите на гласуване трите отговора ан блок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
режим на гласуване на трите писма.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Цветозар Томов).
Уважаеми колеги, във връзка с обявения конкурс за финансов
контрольор ви моля в комисията на мое място да бъде възстановен
господин Владимир Пенев.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Цветозар Томов).
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Заповядайте, господин Пенев, вие сте следващият докладчик
по тази точка.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви преписка с вх.
МИ-09-22 от 9 юни 2017 г. от Районна прокуратура – Момчилград.
Изпратено ни е постановление за прекратяване на наказателно
производство от 7 юни 2017 г. по дознание № 30/2016 г. по описа на
Районно управление – Момчилград. Касае се за нарушение и
евентуално престъпление по чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс
при проведените избори за общински съветници и кметове през 2015
г. Касае се за лице, което е било член на секционна избирателна
комисия. В обстоятелствената част на постановлението са изложени
всички факти, които са установени. Става ясно, че лицето като член
на секционната избирателна комисия, знаейки че няма право да
гласува в изборите за общински съветници и кметове, е пожелало да
гласува само в националния референдум. Дописан е в списъка и му е
предоставена възможност да гласува в националния референдум. От
обясненията, които лицето е дало, то е гласувало с бюлетина за
националния референдум, но поради невнимание е вписан всъщност
в списъка за изборите за общински съветници и кметове, където се е
и подписал.
В тази връзка се приема, че не е налице субективният елемент
на деянието, тоест липсва умисъл да се извърши нарушение на
закона и е прекратено досъдебното производство. Докладвам това
постановление за сведение. Разбира се, ако някой колега има друго
мнение, може да го изрази. Само моля да имате предвид, че срокът е
седемдневен, считано от 9 юни.
Други доклади по тази точка има ли? Няма.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, връщаме обратно към докладната записка във
връзка с колегите от администрацията на Народното събрание и
стенографите.
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Ако вече сте запознати с цялостната преписка, да благодарим
на госпожа Манолова, на госпожа Богданова и госпожа Грозданова
за предоставената в пълнота преписка и да приемем решение, с
което да утвърдим списъка на служителите от Народното събрание,
така както са ни представени от ръководителите на звена, и които са
ни подпомагали в цялостната дейност във връзка с изпълнение на
нашите функции. Да одобрим проекта на договор, така както е
представен. Да се сключат договори с всички служители с така
направените предложения от Работна група 1.2. съгласно
приложената справка в табличен вид на служителите от Народното
събрание и на стенографите, които подпомагат Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване, уважаеми колеги.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Цветозар Томов).
Заповядайте, господин Христов, в точка „Разни”.
Точка 9. Разни.
ЕМАНУИЛ
ХРИСТОВ:
Благодаря
ви,
госпожо
председателстваща. Колеги, в папка с моите инициали ще ви помоля
да обърнете внимание на един списък с предложение за
разпределение на Бюлетина. Става въпрос за разпределение на
бройките Бюлетин, които „Информационно обслужване” е отпечатал
за произведените избори за народни представители на 26 март
2017 г. Ако си спомняте, с наше решение ние гласувахме да останат
на отговорно пазене в „Информационно обслужване”, тъй като при
нас знаете какво е положението, няма място, бройките от предишни
Бюлетини дори са в коридора. Но от „Информационно обслужване”
ни помолиха да направим разпределение, за да могат да ги разнесат
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по местата, за където е направено това разпределение, тъй като в
момента и те започват основен ремонт на сградата и аз смятам, че е
редно да вземем решение. През мен са минали вече две писма от
желаещи да получат от бройки от Бюлетина.
Виждате това, което сме написали. Ние сме ползвали стари
разпределения. Първата част, която е до президент, вицепрезидент и
всички, е стандартна и почти няма да има някакви разлики. Имаме
някои уточнения, примерно с Конституционния съд, по-рано искаха
по десет броя, сега са на три броя уточнени допълнително за
членовете.
Единственият проблем, който искам да обсъдим, е, че във
втора точка са предвидени 265 броя за общинските администрации.
До сега специално при народните представители сме предоставяли
240 броя за всеки от народните представители. Въпросът е дали да
продължим с тази практика или да дадем по един сборник от нашите
материали в общинските администрации, където ще се съхраняват,
тъй като самите депутати са членове на партии, за партиите
допълнително са отредени екземпляри. Остават, както виждате, и в
резерв общо около 150 броя. Тези Бюлетини са в два тома, както
знаете.
Според мен можем само този въпрос да обсъдим – дали да ги
дадем на общинските администрации или на депутатите. Мисля, че е
по-добре да останат в държавните органи, каквито са общинските
администрации, защото ще могат да се ползват от всички, които са в
съответната община, докато депутатите ще ги захвърлят някъде. Но
все пак искам да чуя вашето мнение.
Другото, на което искам да обърна вашето внимание, е, че
постепенно намаляваме бройките, тъй като при нас са останали от
стари избори доста екземпляри. Досега правихме по 750 броя, сега
правим по 600 броя, тъй като ние сме под наем и не разполагаме с
помещение, в което да ги съхраняваме.
Моля за вашето мнение. Ако нямате други предложения, да
гласуваме разпределението и да го дадем на „Информационно
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обслужване”. Имаме уговорка с тях с техен транспорт да
предоставят заявените от нас количества на съответните институции.
А специално за втората част – за юридическите факултети във
висшите учебни заведения ние имаме адресите, ще им дадем
конкретно адресите и лицата, към които трябва да се обърнат.
Това е. Очаквам вашето мнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване, уважаеми колеги.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Цветозар Томов).
Уважаеми колеги, благодаря ви за днешното заседание.
Следващото заседание е в четвъртък, 15 юни, от 10,30 ч., за
която дата за всеки случай сме гласували госпожа Матева да води,
въпреки че госпожа председателката ще се върне. Но все пак може
нещо да се наложи.
(Закрито в 12,40 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Мусорлиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
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Стенограф:
Стойка Белова

