
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 548

На  6  юли  2017  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Предложение  до  президента  на  Република  България за 

насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Скалак, община 

Руен, област Бургас.

Докладва: Александър Андреев

1а. Прекратяване на пълномощия в ОИК.

Докладва: Александър Андреев

2.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 

Докладват: Румяна Сидерова, Таня Цанева 

2а. Промяна в ОИК – Айтос.

Докладва: Ивайло Ивков   

 3. Доклад относно конкурса за финансов контрольор.

Докладва: Владимир Пенев

4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.

Докладва: Владимир Пенев

5. Анализ на Обществения съвет.

Докладва: Таня Цанева

6. Доклади по писма.

Докладват: Йорданка Ганчева, Севинч Солакова,

Мартин Райков, Камелия Нейкова, Таня Цанева,



Мария Бойкинова, Катя Иванова

6а.  Постановления  на  районни  прокуратури  и  писма  до 

районни полицейски управления.

Докладва: Георги Баханов

7. Разни.

Докладват: Мария Мусорлиева, Росица Матева

 

ПРИСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова, 

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов,  Владимир 

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

Ганчева,  Катя Иванова,  Мария Бойкинова,  Мартин Райков, Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен  Цачев, Румяна Сидерова и Таня 

Цанева. 

ОТСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Цветозар  Томов, 

Иванка Грозева, Емануил Христов.

Заседанието  бе  открито  в  10,40  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател на Комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Добър  ден, 

колеги, добре дошли сте на днешното заседание!

Дневният ред е качен във вътрешната мрежа. Заповядайте, за 

промени  и  допълнения.  Господин  Ивков,  господин  Александър 

Андреев, господин Владимир Пенев.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Моля  да  се  включи  една  промяна  в 

Общинска  избирателна  комисия  –  Айтос,  докладвах  я  в  по-

предходното заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Добре. 

Заповядайте, господин Андреев.
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Да  включите  нова  точка 

предложение до президента за насрочване на частичен избор за кмет 

на кметство Скалак, община Руен, област Бургас.

И само за сведение към момента,  пристигнало е писмо във 

връзка  с  прекратяване  пълномощията  на  кмет  на  кметство 

с. Подкрепа, Хасково.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Вие  ще  сте  с 

първа точка с предложение до президент. Точка първа става т. 1а. 

След това господин Ивков ще е в т. 2а.

Госпожо Иванова, заповядайте.

КАТЯ ИВАНОВА: Моля да ме включите в т. 3 – доклади по 

писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Включвам  ви. 

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Да  включите  нова  точка  с  кратък 

доклад от конкурсната комисия за избор на финансов контрольор и 

да ме включите в точка за възнаграждения на общински избирателни 

комисии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Включвам ви като 

точка 3а.

Други колеги? Няма.

Уважаеми колеги, режим на гласуване на допълнения дневен 

ред.

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

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова); против – 1 (Таня  

Цанева).

Заповядайте, госпожо Цанева

ТАНЯ  ЦАНЕВА: Госпожо  Мусорлиева,  предлагам  втора 

точка да бъде последна, тъй като уговорката за среща с Обществения 

съвет е за 12,30 ч.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Да,  отива  като 

последна точка. Благодаря.

Заповядайте, господин  Андреев  по  първа  точка  – 

предложението президента.

Точка 1. Предложение до президента на Република България 

за  насрочване  на  частичен  избор за  кмет  на  кметство с.  Скалак, 

община Руен, област Бургас.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в предходното 

заседание ви  докладвах  постъпилото  писмо  с  вх.  МИ-15-253  от 

3 юли 2017 г. от Общинската избирателна комисия – Руен, с което са 

ни  изпратили  своето  решение №  267  и  приложените  към  него 

документи във връзка с прекратяване на пълномощията на  кмет на 

кметство Скалак,  община  Руен,  област  Бургас,  поради  смърт  на 

кмета.

В  тази  връзка  взехме  протоколно  решение,  с  което  да 

изискаме  информация  от  Главна  дирекция  „ГРАО”  в 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 

броя на лицата, регистрирани по постоянен адрес в кметство Скалак. 

Същото е получено с вх. МИ-04-03-18. В кметство Скалак, община 

Руен са регистрирани по постоянен адрес 792 лица.

Предлагам  ви  да  вземем  решение,  с  което  да  направим 

предложение  до  президента  на  републиката  за  насрочване  на 

частичен избор за кмет на кметство Скалак,  община Руен, област 

Бургас. Проектът е в моя папка във вътрешната мрежа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

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

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева). 
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Номерът на решението ви, уважаеми колега Андреев, е 4829-

МИ.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моля да гласуваме и писмото, с 

което да изпратим нашето решение до президента на републиката, за 

да може да насрочи частичния избор. То е стандартно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Гласуваме 

писмото.

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева).

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  И  ако  ми  позволите  в  същата 

точка да докладвам, с вчерашна дата с вх. МИ-15-257 по имейла е 

пристигнало  писмо  от  Общинската  избирателна  комисия  гр. 

Хасково, с което ни е изпратено решение № 466 от 4 юли 2017 г. за 

прекратяване  пълномощията  на  кмет  на  кметство  с.  Подкрепа, 

община  Хасково.  Свързах  се  с  председателя  на  Общинската 

избирателна  комисия,  документите  ще  пристигнат  по  пощата  в 

оригинал.  Отделно  от  това  те  са  поискали  справка  от 

Териториалното звено на ГД „ГРАО” в Хасково за броя на жителите. 

Доколкото имат информация, но все още няма официален документ, 

жителите  са  167,  поради  може  би  няма  да  има  насрочване  на 

частичен  избор,  но  като  дойдат  оригиналите  вече  ще  ви  го 

докладвам официално.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  ви 

много, колега Андреев.

Промяна в ОИК – Айтос. Заповядайте, колега Ивков.

Точка 2а. Промяна в ОИК – Айтос.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Преписката е с вх. МИ-15-250 от 28 юни 

2017 г. Сезирала ни е адвокат Ивайла Гаджерукова, председател на 

5



Общинската избирателна комисия – Айтос, и е приложила всички 

документи със заверен препис от нея за искане от председателя на 

Общинския  съвет  на  ДПС  –  Айтос,  Ружди  Хасан  за  промяна  в 

състава  на  Общинската  избирателна  комисия,  като  досегашният 

секретар Фатме Хюсеин Ибрям, която си е подала заявление да бъде 

освободена,  следва  да  бъде  заменена  с  госпожа  Дилек  Мустафа 

Ахмед. Има приложена диплома за висше образование, също така и 

надлежно  попълнена  декларация,  като  всички  документи, 

включително декларациите, са с подпис и печат „Вярно с оригинала” 

и саморъчно изписани имената на председателя на ОИК. Искането е 

постъпило до нея и тя ни прилага заверени копия.

Свързахме се с тях, защото декларацията не беше по новия 

образец по Решение № 3255 от 7 юни 2017 г., а беше предишната 

декларация, а пък има съществени промени в двете точки 5 и 6 – 

съгласието да бъдат назначавани и че не са осъждани за умишлено 

престъпление. Сега е изпратена и новата декларация. 

Всички документи са ксерокопие,  обаче заверени „Вярно с 

оригинала” от председателя и аз мисля, че не е проблем доколкото 

там  се  намират  оригиналите  и  тя  е  удостоверила  истинността  на 

документите,  да  приемем  така  преписката  и  да  извършим  тази 

промяна с наше решение, което е готово. Тъй като не е качено във 

вътрешната мрежа все още, ще ви го разкажа набързо.

С вх.  МИ-15-250 от  20 юни 2017 г.  е  постъпило писмо от 

ОИК  –  Айтос,  заявление  от  госпожа  Ибрям,  секретар  на  ОИК  – 

Айтос,  за  освобождаването й от заеманата длъжност в комисията, 

предложение от Ружди Хасан, председател на Общинския съвет на 

ДПС,  община  Айтос,  на  мястото  на  госпожа  Ибрям  да  бъде 

назначена госпожа Дилек Мустафа Ахмед. Към предложението са 

приложени  копие  от  диплома  за  завършено  висше  образование, 

заверена,  както ви казах,  копие от личната карта и декларация по 

чл. 74, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във 

връзка  с  чл.  51,  ал.  2,  т.  1  от  Изборния  кодекс  Централната 
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избирателна комисия реши:  освобождава като секретар на ОИК – 

Айтос, област Бургас, Фатме Хюсеин Ибрям и анулира издаденото й 

удостоверение.  Назначава  за  секретар  на  ОИК  –  Айтос,  област 

Бургас, Дилек Мустафа Ахмед. На назначения секретар да се издаде 

удостоверение. Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Аз не разбрах от доклада на колегата в 

крайна сметка в оригинал ще бъдат ли изпратени документите на 

ЦИК или не?

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не съм давал такива указания, защото те 

са приложени в Общинската избирателна комисия в оригинал, а на 

нас са изпратени заверени с подписа на председателя на Общинската 

избирателна комисия, че е вярно с оригинала и аз приемам, че те са 

равностойни на оригинал при това положение, а ще се съхраняват в 

Общинската  избирателна  комисия.  Ако   решите,  ще  дам 

допълнителни  указания  да  бъдат  изпратени  в  оригинал  от 

Общинската избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  правя  предложение  да  бъдат 

изискани  в  оригинал  документите,  тъй  като  мястото  им  на 

съхранение е в Централната избирателна комисия и ние би следвало 

да назначаваме членове на общински комисии, след като пристигнат 

оригиналите.  Понякога  правим  изключение,  особено  в  активен 

период,  но  сега  случаят  не  е  такъв  и  правя  предложение  да  се 

изискат документите в оригинал.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Нека  да  ги 

изискаме в оригинал.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  не  възразявам  да  ги  изискаме  в 

оригинал, но не виждам причина и преди да пристигнат в оригинал 
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да приемем решението.  Да  вземем решението и  да  ги изискаме в 

оригинал.  Те  са  два  документа,  само заявлението  и  декларацията, 

друго не искаме в оригинал.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Ще  изискаме 

оригиналите и след това ще вземем решението. Благодаря ви, колега 

Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз все пак мисля, че тези документи са 

със силата на оригинал, заверени от председателя на ОИК, който е 

длъжностно лице, което ги е заверил.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Извинявайте  много,  колеги,  но  тези 

документи нямат място в Общинската избирателна комисия. Те дори 

да  са  получени  и  да  са  постъпили  в  Общинската  избирателна 

комисия, тя би следвало да ги препрати служебно на Централната 

избирателна комисия, за да си вземем решението съобразно нашите 

правомощия.  И  не  може  председателят  на  ОИК  да  заверява.  На 

практика би следвало даже всеки документ, излизащ от ОИК, да е 

подписан  от  председател  и  секретар,  но  те  нямат  такива 

правомощия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Явно няма да постигнем съгласие, затова 

оттеглям доклада си. Извинявам се за загубеното време. Ще изискам 

в оригинал веднага и на следващото заседание ще докладвам отново.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  за 

толерантността.

Минаваме  на  следващата  точка  –  доклади  по  искания  за 

изплащане на възнаграждения и кратък доклад относно финансовия 

контрольор. Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладът ми е свързан с това, 

че с протоколно решение на ЦИК в състава на комисията е включен 

експерт, външно лице, което да бъде посочено от Министерството на 

финансите. В тази връзка от администрацията на ЦИК са предприети 
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необходимите действия, изпратено е писмо-запитване и такова лице 

е  определено  от  Министерството  на  финансите  –  това  е  Ина 

Атанасова  Лечева,  държавен  експерт  в  Дирекция „Методология  и 

контрол и вътрешен одит”. Предлагам ви с протоколно решение да я 

включим в състава на комисията, за да може комисията да продължи 

своята работа по разглеждане на постъпилите документи и избор на 

финансов контрольор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване, уважаеми колеги.

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева); против – 1 (Севинч Солакова)

Уважаеми  колеги,  междувременно  да  припомня,  че 

отложихме  кратко  работно  заседание  след  заседанието  на 

Централната  избирателна  комисия  на  Работна  група  1.2.  и  е 

желателно да присъстваме. Благодаря.

Заповядайте, колега Пенев.

Точка  4.  Доклад  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения от ОИК.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  постъпила 

преписка  с  вх.  МИ-27-117  от  23  юни  2017  г.  Това  искане  за 

изплащане  на  възнаграждение  е  от  Общинската  избирателна 

комисия в Севлиево. Искането е за две дежурства и едно заседание. 

Първото дежурство е проведено на 12 юни 2017 г. и е за подготовка 

на заседание на Общинската избирателна комисия. Дежурството е 

дадено  от  председател  и  секретар  на  Общинската  избирателна 

комисия. Заседанието е проведено на 13 юни 2017 г. във връзка с 

предсрочно  прекратяване  правомощията  на  общински  съветник, 

който  е  назначен  за  заместник-областен  управител,  и  съответно 

обявяване за избран следващият в съответната листа кандидат.  На 
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заседанието  са  присъствали  председател,  заместник-председател, 

секретар  и  8  членове  на  Общинската  избирателна  комисия.  На 

следващия ден е дадено дежурство от председател и от секретар, на 

което  дежурство  са  били оформени и  изпратени документите във 

връзка  с  взетото  в  предишния  ден  решение  на  Общинската 

избирателна комисия до председателя на Общинския съвет.

Към  преписката  е  приложена  справка  относно  дадените 

дежурства,  както  и  копие  от  протокола  от  заседанието  на 

Общинската  избирателна  комисия.  Извършен  е  предварителен 

финансов контрол по отношение на преписката.

Предлагам да одобрим изплащането на възнагражденията за 

две дежурства и за едно заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

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

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – (Румен 

Цачев).

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  не  съм  против  изплащане  на 

възнаграждения, когато това е предвидено в закона и наше Решение 

№ 2901 в размерите по Решение № 2902. Но, забележете, обръщам 

внимание:  дежурство  за  подготовка  на  заседанието,  проведено 

заседание  и  на  следващия  ден  да  подготвят,  за  да  представят  на 

Общинския  съвет  писмо,  че  са  взели  решение  на  съответното 

заседание от предходния ден, което считам, че спокойно биха могли 

да го свършат и в деня, когато са си провели заседанието. Имали са 

една-единствена точка в дневния ред.  Считам, че в такива случаи 

трябва да обръщаме малко по-сериозно внимание на исканията дали 

не  е  налице  някакво  умишлено  разтакаване  в  работата  на 

общинските избирателни комисии.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря, колега 

Цачев. Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  с  оглед  казаното  от  колегата 

Цачев  предлагам  да  прегласуваме  изплащането  на 

възнагражденията, които докладва колегата Пенев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Подлагам  на 

гласуване предложението на колегата Цачев решението да бъде така 

както го докладвахте, но без последното дежурство на ОИК. Режим 

на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова,  

Катя Иванова,  Метин Сюлейман,  Росица Матева,  Румен Цачев,  

Румяна  Сидерова,   Таня  Цанева);  против  –  5 (Ерхан  Чаушев,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  

Солакова).

Остава предложението на господин Румен Цачев,  тоест без 

последното дежурство.

По следващата точка – доклади относно искания за отваряне 

на  запечатани  помещения,  първи  докладчик  е  госпожа  Сидерова. 

Заповядайте, госпожо Сидерова.

Точка 2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

проект  с  №  4812,  искане  от  кмета  на  Твърдица  за  отваряне  на 

помещение на ул. „Свобода” № 3, етаж първи, в което се съхраняват 

изборните  книжа  и  материали  от  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент през 2011 г. с цел архивиране. По същество искането 

е формулирано да допълним наше решение, с което преди това сме 

им дали съгласие да отворят друго помещение с адрес ул. „Свобода“ 

№ 5, тъй като там, след като го отворили, не били намерили книжата 

от 2011 г., но аз считам, че онова решение вече е изпълнено, те са ни 

уведомили за причината защо правят новото искане. Поради което 
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ви предлагам да им разрешим отварянето на новото помещение на 

ул.  „Свобода“  №  3,  етаж  първи.  Решението  е  идентично  като 

съдържание  на  Решение  №  4807  със  същата  цел  архивиране. 

Индексът е ПВР/МИ, защото в това помещение се съхраняват книжа 

и от местните избори 2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване, уважаеми колеги.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,   Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева). 

Номерът на решението ви е 4830-ПВР/МИ.

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Колеги,  докладвам ви  за  сведение  вх.  № 

ПВР-06-173  от  5  юли  2017  г.  от  мета  на  община  Руен,  Бургаска 

област. Изпращат ни пълен пакет документи във връзка с отваряне 

на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и 

материали.

С вх. № НС-06-134 от 29 юни 2017 г.  от кмета на община 

Ямбол  сме  получили  писмо,  с  което  ни  изпращат  документи, 

протоколи, заповед на кмета във връзка с назначаване на комисия за 

отваряне на запечатано помещение. За сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Започваме  по 

писма. Госпожо Ганчева, заповядайте.

Точка 6. Доклади по писма.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  преводът, 

дошъл към писмо вх.  № ЦИК-07-77 от 4 юли 2017 г.  Това е  във 

връзка с покана за изложение в Швейцария. Докладвам го, по моя 

преценка, за сведение. Ако някой колега иска, да го върне на доклад.
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Пристигнали са няколко преписки във връзка с участието в 

АУЕБ,  които  съм  възложила  за  превод  и  към  участниците  за 

преценка.

Това е по тази точка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря. 

Госпожо Солакова, заповядайте.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги,  докладвам  ви  за 

сведение вх. № ЦИК-00-512 от 4 юли 2017 г. с приложена програма 

една покана. Моля да се запознаете, а госпожа Манолова да направи 

преценка по отношение на администрацията.

Отново за сведение на този етап ви докладвам вх. № ЦИК-08-

25  от  5  април  2017  г.  Въз  основа  на  протоколно  решение  на 

Централната избирателна комисия да се направи проучване и да се 

изискат оферти от служби по трудова медицина госпожа Богданова е 

предприела  действия.  Получили  сме  първата  оферта,  доколкото 

имам  информация  изчакваме  още  две  оферти  и  тогава  ще  бъде 

направено  обсъждането  по  отношение  на  получените  оферти.  На 

днешното заседание – за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  ви 

много, госпожо Солакова. Господин Мартин Райков – заповядайте.

МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, с вх. № 12-13 от 30 юни 2017 г. 

е постъпил доклад относно машинното гласуване от Обществения 

съвет  от  госпожа  Румяна  Дечева.  Можете  да  погледнете  във 

вътрешната мрежа. За сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Госпожа  Таня 

Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Колеги,  докладвам ви  за  сведение  вх.  № 

ЦИК-07-74, преводът е качен от 3 юли. Това е покана за участие в 

семинар, който ще се проведе на 6-10 ноември 2017 г. в Кейптаун. 

Насочено  е  повече  към  неправителствения  сектор.  Инициатор  на 

този  семинар  е  африканска  неправителствена  структура,  която  се 

казва Център за практическо развитие.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: И, колеги,  докладвам ви в папка с моите 

инициали е качен отговорът на писмото. Писмото го докладвах на 29 

юни. Да ви припомня накратко. Писмото е от областния управител 

на  област  Ямбол,  с  което  ни  пита  във  връзка  с  предоставяне  за 

нуждите  на  политическа  партия  Атака  и  парламентарна  група 

Обединени патриоти, какви са процентите на партия Атака и колко 

народни представители  има  партията.  Ако  си  спомняте,  тогава  аз 

докладвах отговора устно, но Комисията прецени, че трябва да има 

писмен текст, затова ви го предлагам на вашето внимание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване на писмото, уважаеми колеги.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев,   Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  

Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова, Таня Цанева). 

Благодаря ви, госпожо Цанева. Следваща по писма е госпожа 

Бойкинова. Заповядайте.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви   писмо  до 

областния  управител  на  област  София-град  господин  Николай 

Пехливанов, с което искаме информация относно изпратените ни до 

него 44 броя актове за установяване на административни нарушения, 

да ни даде информация за съставените наказателни постановления, 

дали  са  обжалвани,  съдебни  решения.  Това  е  за  изборите  за 

президент и вицепрезидент. Ние сме съставили и изпратили до него 

по  компетентност  44  акта  за  установяване  на  административни 

нарушения.  Виждате  от  писмото,  липсват  само  три  –  те  са  до 

областния  управител  на  област  Велико  Търново,  който  ни  беше 

изпратил  постановление,  с  което  прекратява  преписката  и  не  е 

съставил  наказателно  постановление,  и  областният  управител  на 

област Пловдив, който ни изпрати отказ за съставяне на наказателно 

постановление  и  акт  №  28,  който  ние  анулирахме  с  протоколно 

решение.
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Всъщност от писмото липсва само № 7, № 14 и № 28, които 

ви докладвах. Всички други са изпратени по номера на областния 

управител на област София-град.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване, уважаеми.

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

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

Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева).

Имате ли още доклади, госпожо Бойкинова? Нямате. Госпожа 

Катя Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ПВР-22-9/2 от 4 юли 2017 г. Писмото е качено в моя папка. То 

е подадено от адвокат Петя Николаева Стоевска.  За да можете да 

формирате  мнение  по  подадената  за  пореден  път  молба  само  ще 

припомня, че първоначално на 24 април 2017 г. адвокат Стоевска е 

поискала  от  Централната  избирателна  комисия  във  връзка  с 

проведените  на  6  ноември  2016  г.  избори  за  президент  и 

вицепрезидент  на  републиката  и  проведените  на  26  март  2017  г. 

избори за народни представители Централната избирателна комисия 

да  извърши  проверка  в  РИК.23  София  и  да  й  предостави 

информация относно общата бройка на постъпили жалби и сигнали 

във връзка с извършени нарушение в изборните дни. 

Госпожа Стоевска пита какъв е броят на постъпилите жалби 

и  сигнали,  за  които  РИК.23  София  е  постановила  решения  за 

отхвърляне на основание чл. 70, ал. 4, изречение второ от Изборния 

кодекс и за какъв брой решения на РИК.23 гр. София са предприети 

действия  за  образуване  на  наказателно  административно 

производство  и  съставени  ли  са  актове  за  установяване  на 

административно  нарушение.  Тогава  преписката  е  докладвана  от 

колегата Бойчо Арнаудов и с протоколно решение на Централната 
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избирателна  комисия  на  адвокат  Стоевска  е  изпратен  писмен 

отговор, че търсената от нея информация е публична и може да бъде 

намерена  на  интернет  страницата  на  РИК.23  София  в  раздел 

„Регистри” и подраздел „Електронен публичен регистър на жалбите 

и сигналите, подадени до РИК, и решенията по тях”.

Последва ново писмо от 2 май 2017 г. с приблизително същия 

текст, в който тя ни казва, че й е известен фактът, че на интернет 

страницата на РИК може да намери такава информация, но според 

нея  тази  информация  е  крайно  недостатъчна  и  тя  моли  ние  да 

извършим проверка и да й предоставим исканата от нея информация.

Аз  съм  докладвала  тази  преписка  и  сме  се  обединили,  че 

същата следва да бъде оставена за сведение. Виждате сега текста на 

настоящата молба. Тя казва: „На 2 май 2017 г. депозирах молба. До 

момента  не  съм  получила  никаква  информация  по  отправено 

запитване  (с  входящ  номер).”  Първоначалното  запитване  е  от 

24 април 2017 г.

Колеги, аз отново ще ви предложа тази молба да остане за 

сведение,  като  съображенията  ми  са  следните.  Наистина  тази 

информация  се  съхранява  в  раздел  „Регистри”,  подраздел 

„Електронен регистър на жалбите и сигналите” на интернет сайта на 

РИК.23. Вие знаете,  че съгласно чл. 62, ал. 1 от Изборния кодекс 

Районната  избирателна  комисия  осъществява  правомощията  си  от 

деня на назначаването й до 14 дни след произвеждане на съответния 

вид избор. Тъй като са изтекли повече от 14 дни след двата процесни 

избора, за които се интересува адвокат Стоевска и РИК вече няма 

правомощия, такава проверка няма как да бъде извършена. А дори тя 

да си осъществяваше правомощията, аз не мисля, че РИК щеше да 

даде повече информация от тази, която е качена на интернет сайта. 

Поради  което  аз  считам,  че  и  тази  молба  следва  да  остане  за 

сведение. Единственото, за което ви моля, е дали следва писмено да 

се  изпраща  отново  писмо  на  адвокат  Стоевска  или  просто  да  се 

запознае  самата  тя  с  протокола  от  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз съм за това да се изпрати второ 

писмо.  Госпожа  Стоевска  според  мен  събира  доказателства  за 

завеждане на дело срещу нас по Закона за достъп до обществена 

информация.  Защото  тя  твърди,  че  ние  не  й  отговаряме.  Което  е 

вярно за второто писмо, на второто писмо ние не сме отговорили. И 

това, което Катя ни докладва, че информацията и към днешна дата е 

достъпна еди-къде си на страницата в интернет да се каже отново.

КАТЯ ИВАНОВА: Самата тя ни уведомява във второто си 

писмо  и  казва:  известно  ми  е  каква  информация  се  съдържа  на 

интернет сайта на РИК.23, но според нея тази информация не й е 

достатъчна.  Аз  не  виждам  как  Централната  избирателна  комисия 

може да предостави повече информация към настоящия момент от 

тази, която е качена на сайта на РИК.23. И отделно от това не съм 

съгласна с казаното от госпожа Сидерова, че вероятно става дума за 

искане  по  Закона  за  достъп  до  обществена  информация.  Има 

съответен ред и  според мен Централната избирателна комисия не би 

била задължен субект,  тъй като тази информация не се съхранява 

при нас.  А и искането не  е  оформено съобразно изискванията  на 

Закона за достъп до обществена информация, за да приемем, че се 

касае за такова искане.

Поради което аз наистина предлагам да остане за сведение. 

Пак  казвам,  Централната  избирателна  комисия  да  прецени  дали 

следва да й се изпраща нов отговор в същия смисъл, в който веднъж 

вече е информирана, или просто да се запознае с протокола.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

господин Арнаудов.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз мисля, че на госпожа Стоевска вече 

сме  отговорили  веднъж  и  не  виждам  смисъл  да  изпращаме  ново 

писмо със същия текст.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  обаче  бих  подкрепил 

предложението  на  колегата  Сидерова,  защото в  случая в  писмото 
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ние  трябва  ясно  и  категорично  да  кажем,  тъй  като  тя  пише  „до 

момента  не  съм  получила  никаква  информация  по  направеното 

запитване с входящ номер от 24 април”. В тази връзка в писмото 

следва да й се посочи, че й е отговорено и информацията се съдържа 

на  страницата  на  РИК  в  публичния  регистър.  Тя  е  направила 

запитване на 24 април 2017 г.  Въз основа на доклада на колегата 

Арнаудов ние сме отговорили с писмо, в което й е отговорено какво 

точно може да намери и къде. Просто да й заявим в писмото, че ние 

сме й отговорили и тя няма как да чака друга информация освен 

писмото, което ние сме изпратили.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Господин Ивков. 

И ще подложа на гласуване предложението за писмо и Комисията 

ще изрази с вота си дали да пише или не. Двете становища са ясни. 

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  също  поддържам  да  се  отговори  с 

кратко писмо, в което казваме, че противно на нейните твърдения, 

вече  сме  й  отговорили  и  поддържаме  отговора  си,  доколкото  не 

разполагаме с информация, различна от тази, която може да намери 

на  страницата  в  интернет.  И  да  добавим  изречението  съгласно 

доклада  на  колегата  Иванова,  че  искането  й  не  отговаря  на 

изискванията на закона, като цитираме съответните точки. След като 

колегата  Стоевска  си позволява да ни пише с удивителни, нека й 

отговорим писмено, за да се знае че и тя не е свършила работата си 

като адвокат както трябва и не е отправила надлежно искането си.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожа Матева и 

ще подложа на гласуване.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  предлагам  към  писмото,  което 

колегите формулираха като текст, с изключение на предложението 

на  колегата  Ивков,  с  което  не  съм  съгласна  и  ще  помоля  да 

подложите на отделно гласуване, да добавим само информация, че 

по  второто  и  днешното  запитване  може  да  се  информира  от 

протоколите на нашата страница за проведените разисквания.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

подлагам  на  гласуване  това  дали  въобще  да  й  отговаряме  – 

предложението  на  госпожа  Сидерова.  Ако  се  съберат  достатъчно 

гласове за писмо, ще уточним текста, както искат всички.

Режим на гласуване за писмо.

Гласували  18 членове на ЦИК:  за – 6 (Александър Андреев,  

Ивайло  Ивков,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова);  против – 12 (Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  

Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Остава за сведение.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № НС-04-01-168 от 4 

юли 2017 г.  по  електронната  поща в  ЦИК е  постъпило писмо от 

Министерството  на  външните  работи,  с  което  ни  изпращат 

окончателния  доклад  на  ОССЕ  за  проведените  на  26  март 

парламентарни  избори  в  България.  В  писмото  се  посочва,  че  във 

връзка  с  подготовката  на  министър  Екатерина  Захариева  в 

неформалната  среща  на  министрите  на  външните  работи  на 

държавите участнички в ОССЕ молят за експертното становище на 

ЦИК по основните заключения в доклада.  Поради много краткото 

време за подготовка на анализа, 4 юли, предлагат комуникацията да 

е  по  електронната  поща,  като  посочват  госпожа  Константина 

Костова като лице за контакт.

Към  това  писмо  е  приложен  окончателният  доклад  на 

английски. Както госпожа Мусорлиева каза, преводът се очаква от 

вчера, но до момента не е дошъл.

Докладът на английски е в моя папка от днешно заседание. 

Тъй  като  не  мога  да  кажа  кога  ще  пристигне  преводът,  аз  ви 

предлагам, ако Централната избирателна комисия реши да изпрати 

становище  по  основните  заключения,  можем  да  изпратим 

становището, което сме изразили към Ограничената мисия през м. 
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май  по  предварителните  бележки.  Доколкото  аз  се  запознах  с 

окончателния доклад, запознах се в частта относно регистрацията на 

кандидатите,  мисля,  че  нашите  бележки  не  са  взети  предвид  в 

окончателния  доклад.  Но  все  пак  смятам,  че  трябва  да  изчакаме 

превода в цялост, за да видим какви са и другите препоръки. 

Предлагам  ви,  ако  това,  което  сме  предложили  по 

предварителните  бележки  (нищо  от  това  не  е  взето  предвид),  да 

изпратим на госпожа Захариева тези бележки, които да й послужат 

на тази среща, на която предстои да участва на 11 юли.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Аз не приемам направеното предложение 

от докладчика по две причини. Първата е,  че мисля че не всички 

колеги споделят направените становища от Комисията и второ, това 

е  една  много,  много  малка  част  от  цялото  становище  на 

окончателния доклад, който ни е изпратен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  аз  ви  направих  това 

предложение,  като,  ако обърнахте  внимание,  казах,  че  като дойде 

преводът  на  целия  доклад,  тогава  ще  обсъждаме  този  въпрос.  В 

момента казах личното си впечатление от доклада.

Освен  това,  колега  Цанева,  това  становище,  което  сме 

изпратили  на  Ограничената  мисия,  е  прието  с  решение  на 

Централната избирателна комисия. Разбира се, че имаше колеги „за” 

и колеги „против”. Предложих ви го като вариант предвид времето, 

което явно не ни е достатъчно, да изпратим нашето становище. И 

само в случай че се препотвърждават бележките от предварителния 

доклад. Може и да са съобразени в друга част.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Не мисля,  че  мотив  на  ЦИК трябва  да 

бъде обида, видиш ли, че не ни били взели въпросните ни съждения 

в онова наше становище, за да мотивираме последващи някакви си 
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действия.  Тук  ситуацията  е  съвсем  друга.  Министър  ще  ходи  да 

говори с министри. Становището на министъра не са тук дребнавите 

ни заяждания! Да не продължаваме да се излагаме и да се цупим, 

защото, видите ли, не ни били приели становищата. Само че не ние 

пишем доклади, а те си пишат тези доклади. И трябва да бъдем на 

нивото на институцията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  За  отговор  – 

госпожа Нейкова. След това господин Ивков, госпожа Сидерова и 

след това си позволявам аз да се изкажа.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  може  би  емоциите  няма 

нужда да са чак такива, квалификациите винаги се правят по начин, 

който не съм имала предвид сега да прозвучат. Не става въпрос за 

дребнави заяждания и обида, колега Чаушев,  предложих ви вариант, 

ако нямаме достатъчно време да  подготвим становище на ЦИК в 

друг смисъл. А, колеги, с вх. № НС-04-01-168-2 от 6 юли току-що 

пристигна преводът на целия доклад, така че предлагам всички да се 

запознаят и малко по-късно да обсъдим евентуалното становище по 

направените заключения и препоръки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте  за 

процедура, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Както каза колегата Нейкова, току-що е 

качен преводът. Моля да имаме възможност да се запознаем и тези, 

които  не  владеем  английски  на  ниво  за  да  можем от  английския 

текст  да  се  запознаем,  и  тогава  да  го  обсъждаме.  Няма  смисъл в 

момента да обсъждаме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

процедурата  е  за  отлагане  в  момента  на  обсъжданията  и  за 

запознаване с официалния превод. Режим на гласуване.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  
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Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  против  – 2 

(Георги Баханов, Ивайло Ивков).

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм против изобщо тази практика при 

заявени  реплики  да  подлагаме  процедурните  предложения  и  под 

формата на отрицателен вот ще кажа защо съм против. Защото беше 

много резонно предложението на докладчика. Влязло е в сила наше 

решение, което сме взели, което аз в началото не подкрепих, после 

подкрепих, като беше цялостно. Взели сме решение с необходимото 

мнозинство. Можеше да го изпратим с оглед кратките срокове. Те ни 

казват 4 юли, а ни го пращат на 4 юли, а не да се оправдаваме с 

превод. Това означава да отиде за следващо заседание и да кажем, че 

след внимателно запознаване с целия окончателен анализ ще дадем 

допълнение.  Можеше  да  кажем,  че  предварително  сме  взели 

становище по предварителния доклад, които не са взети предвид, а 

ние ги поддържаме. Без да се заяждаме и без да се оплакваме, че не 

са ги взели предвид, само да кажем, че поддържаме това си решение 

и становище и да си запазим възможността да изразим становище 

допълнително след задълбочено запознаване с окончателния анализ.

Това е отрицателният ми вот по процедура.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Гласувах  против,  тъй  като 

първоначално бях на мнение, че трябва да дойде целият превод, за 

да изразим становище, след като се запознаем с абсолютно целия 

превод.  Но  с  оглед  изразеното  становище  от  колегата  Нейкова 

считам, че поне по отношение на това, което сме забелязали, че не е 

взето под внимание и с оглед на факта, че тя докладва, че срещата е 

на 11-ти, а 11-ти е вторник, когато ние ще имаме заседание и не знам 

дали вече времевият отрязък ще е нормален, за да изпратим нашето 

становище. Затова да изпратим поне това, което сме забелязали, пък 

след като получим целия превод, ако имаме нещо допълнително, да 

го изпратим тогава.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Аз  не  разбрах 

това  процедурни  предложения  ли  са  или  отрицателен  вот? 

Заповядайте, колега Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Госпожо  председател  аз  моля  да 

прегласуваме решението си за отлагане разискванията по доклада, 

тъй  като  аз  лично,  след  изслушване  на  колегите  си  промених 

мнението. Моля да прегласуваме това решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

за  да  не  вършим  две  неща  едновременно,  давам  половин  час  за 

запознаване.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, предлагам времето 

за  запознаване  да  е  по-дълго.  Половин  час  не  е  достатъчен.  Ако 

искаме  да  отбием  номер,  е  достатъчно.  Да  се  каже,  дала  съм  ви 

възможност да се запознаете. Това не е сериозно – толкова страници 

да се прочетат и да се осмислят и да се сравняват с предварителния 

доклад.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, аз предлагам първо 

да си изчерпим точките от дневния ред и след това да се даде тази 

почивка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Остава само точка 

„Разни”. Уважаеми колеги, в „Разни” съм се включила с точка вх. № 

ЦИК-07-38-18 от 4 юли 2017 г. само за запознаване. Качила съм го 

във вътрешната мрежа в моя папка. Това е предоставено становище, 

даже в  мейла пише,  че  е  изпратена разписка за  прочитане.  Тоест 

дадено ни е за сведение, доколкото разбирам, от Брюксел от отдел 

към Съвета на Европа. Мисля, че ни е изпратено във връзка с т. 2, 

вие ще го погледнете, във връзка с реформа на изборното право на 

ЕС. Това е уведомление как държавите разсъждават по отношение 

на някакъв компромис на спорния чл. 9а. Затова ни е изпратено за 

сведение.  Има  го  във  вътрешната  мрежа,  който  желае,  да  се 

запознае. Не са стигнали до никакво становище, даже Малтийското 

председателство  казва,  че  трудно  ще  се  стигне  до  компромис  по 
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каквито и да е членове заради различното конституционно право на 

държавите.

В  точка  „Разни”  е  включена  и  господин  Росица  Матева. 

Заповядайте.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  във  вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали ще ви моля да погледнете, имаме 

отправени  три  запитвания  по  писмото,  което  гласувахме  на 

предходно  заседание,  да  бъде  изпратено  до  фирмите,  които  сме 

определили за подпомагане организацията на конференцията през м. 

ноември. Запитванията са с вх. № ЦИК-08-26 от 5 юли 2017 г., вх. № 

ЦИК-08-28 от 5 юли 2017 г. и вх. № ЦИК-08-27 от 5 юли 2017 г. 

Първото запитване, което е дошло, госпожа председателстващата го 

е  разпределила  на  Цвети  Жекова  за  подготвяне  на  отговори. 

Подготвени са отговорите, те също са папка „Отговори“. Въпросите 

в  останалите  две  запитвания  припокриват  въпросите  на  първата 

фирма. 

Предлагам  ви  да  погледнете  подготвените  отговори  и  ако 

нямате  нищо  против,  да  ги  гласуваме  и  да  упълномощим  Цвети 

Жекова  да  отговори  на  всички  фирми  в  смисъла,  в  който  сме 

гласували  отговорите,  и  при  аналогични  зададени  въпроси  от 

останалите фирми, да им се отговаря директно. Само при различни 

въпроси от тези, по които сме гласували отговори, да бъде внасяно 

отново на заседание..

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване на предложението на колегата Матева.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  

Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева);  против – 1 (Йорданка 

Ганчева).

Заповядайте, господин Баханов.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги  и уважаема госпожо 

председател, ще ви моля да гласуваме нова точка в дневния ред – 

постановления на районни прокуратури, тъй като са за прекратяване 

и има срок, и писма до районни полицейски управления. Ще бъда 

много кратък.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване  за  включване  на  нова  точка,  предложена  от  господин 

Баханов.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева); против – 1 (Румен Цачев).

Заповядайте, господин Баханов.

Точка 6а. Постановления на районни прокуратури и писма до 

районни полицейски управления.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. МИ-09-33 от 4 

юли 2017 г. е постъпило постановление за прекратяване наказателно 

производство на Районна прокуратура – Варна. Става въпрос за една 

жена с постоянен адрес в едно населено място и с настоящ в друго. 

Била се уговорила със сина й да я откара в населеното място, където 

трябва  да  гласува  по  настоящ  адрес,  но  той  се  забавил.  Тя 

помислила, че няма да има възможност да упражни правото си на 

глас  и  отишла  да  гласува,  била  е  допълнена  от  секционната 

избирателна комисия и е гласувала. След това обаче синът й е дошъл 

и я е откарал на мястото, където е трябвало да гласува по настоящ 

адрес. Членовете на комисията са й обяснили, че вотът й, където е 

гласувала, е вече невалиден, затова ако иска, може да гласува и на 

мястото, където е по настоящ адрес. И тя е упражнила фактически 

два пъти правото си на глас, след като е получила тези съвети от 

членовете на секционната избирателна комисия.

25



С оглед на тази фактическа обстановка районният прокурор 

при  Районна  прокуратура  –  Варна,  прекратява  наказателното 

производство,  тъй  като  е  направил  извод,  че  не  е  налице 

съставомерно деяние поради липса на субективна страна от госпожа 

Стоянова и при повторното си упражняване на избирателен вот в 

секционната  избирателна  комисия   по  настоящ  адрес  е  била  със 

съзнание, че по-рано упражнения вот в гр. Балчик е било невалидно, 

което  я  е  мотивирало  да  гласува  два  пъти  в  един  и  същи ден  в 

изборите за кметове и общински съветници.

Колеги,  имаме  срок  за  обжалване.  Постановлението  е 

постигнало  на  4  юли  2017  г.,  срокът  е  до  11  юли,  така  че  аз 

предлагам с оглед на изразената фактическа обстановка да остане за 

сведение. Ако има други мнения, ще ви моля да ги изразите.

Следващото  е  вх.  №  ЕП-09-16  от  6  юли  2017  г.  Това  е 

постановление за спиране на наказателно производство от Районна 

прокуратура – Асеновград. Водено е срещу неизвестен извършил, че 

едно лице е упражнило правото си на глас, без да има такова, по чл. 

168,  ал.  1  от  Наказателния  кодекс.  Става  въпрос  за  едно  лице  – 

Орхан Себатин Ахмед с постоянен адрес в Асеновград и настоящ 

адрес  в  Република  Турция.  Лицето  в  качеството  на  свидетел  е 

разпитан, напуснал е пределите на Република България на 25 март 

2017 г. Липсват данни за последващо връщане, поради което считат, 

че тъй като не е привлечен и разпитан в качеството на обвиняем, не е 

установен на територията на страната и преди да приключи делото в 

отсъствие  на  същия  би  попречило  за  разкриване  на  обективната 

истина,  поради  което  прокурорът  счита,  че  наказателното 

производство следва да бъде спряно. И ни го изпращат за сведение, 

че спират наказателното производство.

Уважаеми  колеги,  ако  няма  различно  мнение  по  повод 

изразеното от мен по докладваното първоначално постановление за 

прекратяване по отношение на жената, която е гласувала два пъти, 

ще ви моля и двете да останат за сведение. Ако има различно, моля 

някой от колегите да го изрази.
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Уважаеми колеги, вх. № ПВР-04-02-69 от 4 юли 2017 г.  от 

Пето Районно управление. Искат да им изпратим оригинал на стр. 

217  от  подписка  за  подкрепа  на  кандидат-президенти  Пламен 

Орешарски  и  Данаил  Папазов  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент. Ние сме им изпращали вече заверено копие. Отново 

им  отговарям,  че  отново  им  изпращаме  заверено  копие  и  че  с 

оригинала на въпросната страница могат да се запознаят на място в 

Централната  избирателна  комисия  след  предварителна  уговорка, 

каквито са ни стандартните отговори по тези искания за изпращане 

на  оригинални  документи  от  страна  на  Централната  избирателна 

комисия.

И последно,  уважаеми колеги,  с  вх.  № 04-02-69  от  4  юли 

2017 г. искат да им изпратим данни относно това кога са подадени 

документи за регистрация на инициативен комитет за издигане на 

независими кандидати за Пламен Орешарски и Данаил Папазов. Но 

както  ми  е  предоставено  от  деловодството  на  Централната 

избирателна комисия е имало предварително такова искане от 5 юни 

2017 г., на което ние сме отговорили с писмо от 14 юни 2017 г. и сме 

им  изпратили  документите,  които  дават  отговор  на  въпросите, 

поставени в писмото, но предлагам отново да им изпратим, въпреки 

че  ще  им  кажем,  че  сме  им  изпратили  такова  писмо  с  посочен 

изходящ номер от нас, отново да им предоставим исканите от тях 

документи.

Благодаря ви. Моля да го подложите на гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване на тези писма.

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

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

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова).

Уважаеми колеги, изчерпихме точките от дневния ред. Давам 

почивка един час за запознаване с доклада - до 13,00 ч. 
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(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

моля  ви  в  случай  че  се  наложи по  обективни  причини да  изляза 

малко по-рано, от утре, знаете, госпожа Росица Матева замества мен 

и  председателката  до  13  юли.  Моля  ви,  ако  нещо  остане  за 

разпределяне  от  пощата или да  са  необходими два  подписа,  да  я 

упълномощим. Ние с госпожа Солакова се опитахме да подпишем 

всичко, но в случай че се наложи нещо, да упълномощим госпожа 

Матева да изпълнява функциите на представляващ Комисията.

Режим на гласуване.

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

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  Колеги, предполагам, че 

сте  се  запознали  със  съдържанието  на  окончателния  доклад,  след 

като преводът е на разположение на всички. Аз го прочетох почти в 

цялост. Считам, че в една част в окончателния доклад са съобразени 

бележките  на  Централната  избирателна  комисия,  които  бяха 

изразени  по  предварителните  бележки на  мисията,  както  и  някои 

числови данни, които тогава не бяха коректно посочени, сега вече са 

съобразно  обявените  резултати  и  публикуваните  на  интернет 

страницата на ЦИК числа.

Също така  считам,  че  по-голямата  част  от  препоръките  са 

насочени към законодателя,  тъй  като  изискват  законови промени. 

Централната  избирателна  комисия  сама  по  себе  си  не  може  да 

приложи тези препоръки, така както са разписани. 

Друга  част  от  препоръките  според  мен  засягат  промени  в 

Конституцията.
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Аз не  предлагам  изготвяне  на  становище  по  окончателния 

доклад, така че ако някой от вас има предложение, ви предлагам да 

го обсъдим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли някой да 

казва  нещо?  Няма.  Ще се  обадя  и  ще  ги  уведомя,  че  с  оглед  на 

кратките срокове няма да можем да дадем становище.

 Какво предлагате, колеги, да поканим ли Обществения съвет 

във  връзка  с  анализа  или  да  започнем  обсъждане?  Моля  за 

предложения.

Давам пет минути почивка за запознаване с текста на анализа 

на Обществения съвет.

(След почивката)

Тъй  като  сме  изчерпили  точките  от  дневния  ред,  имаме 
кворум  към  момента,  закривам  днешното  заседание  и  насрочвам 
следващото  заседание  на  Централната  избирателна  комисия  за  11 
юли, вторник, 10,30 ч.

(Закрито в 14,05 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Мусорлиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова
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