
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 557

  

На  8  август  2017  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Предложения  до  президента  на  Република  България за 

насрочване на частични избори.

Докладват: Бойчо Арнаудов, Росица Матева,

Румен Цачев

2. Проект на решение относно допълнение на Решение № № 8 

от 23 март 2014 г.

Докладва: Кристина Стефанова

3. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладва:  Александър Андреев.

4. Доклад относно конференцията на AWEB в Букурещ.

Докладва: Росица Матева

5. Доклад  относно  обществена  поръчка за  стенографски 

услуги.

Докладва: Росица Матева

6. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.

Докладват: Росица Матева, Александър Андреев

7. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.

Докладва: Румен Цачев



8. Доклади по писма.

Докладват: Ивилина Алексиева, Росица Матева,

Иванка Грозева, Емануил Христов, Катя Иванова,

Ерхан Чаушев

9. Доклади по постановления на прокуратури.

Докладва: Бойчо Арнаудов

10. Разни.

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева 

Александър Андреев,  Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов,  Емануил 

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

Стефанова, Росица Матева, Румен Цачев.  

ОТСЪСТВАХА:  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова, 

Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна 

Сидерова и Таня Цанева.

Заседанието  бе  открито  в  11,10  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията. 

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 

комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам  днешното 

заседание.

Колеги, предлагам следния проект на дневен ред:

1.  Предложения  до  президента  на  Република  България за 

насрочване на  частични избори с докладчици господин Арнаудов, 

госпожа Матева, господин Цачев.

2. Проект на решение относно допълнение на Решение № № 8 

от 23 март 2014 г. с докладчик госпожа Стефанова.
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3.  Доклади по дела,  жалби и  сигнали,  докладчик господин 

Андреев.

 

4.  Доклад  относно  конференцията на  AWEB  в  Букурещ, 

докладчик госпожа Матева.

5.  Доклад  относно  обществена  поръчка за  стенографски 

услуги, докладчик госпожа Матева.

6.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения с докладчици госпожа Матева и господин Андреев.

7. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК докладчик господин Цачев. 

8.  Доклади  по  писма  с  докладчици  аз,  госпожа Матева, 

госпожа Грозева  господин Христов.

9.  Доклади  по  постановления  на  прокуратури,  докладчик 

господин Арнаудов. 

10. Разни. В тази точка до момента няма заявени докладчици.

Уважаеми  колеги,  има  ли  предложения  за  изменение  и 

допълнение в така предложения дневен ред?  Заповядайте, госпожо 

Иванова.

КАТЯ  ИВАНОВА: Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите в точка осма – доклади по писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

госпожо  Иванова.  Има  ли  други  предложения?  Заповядайте, 

господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В доклади по писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  ви, 

господин Чаушев.

Уважаеми колеги, днес ще гласуваме с вдигане на ръка. Аз 

ще помоля госпожа Грозева да отчита гласуването. То ще бъде ясно 

всеки път, колеги, с оглед на факта, че не можем да паднем под 12.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Гласували 12 членове на ЦИК:  за – 12 

(Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  

Кристина Стефанова,  Мария Мусорлиева,  Росица Матева, Румен 

Цачев, Цветозар Томов).

Извън  залата  са  колегите:  Севинч  Солакова,  Камелия 

Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков, 

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Румяна Сидерова и Таня Цанева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги,  всички така  изброени отсъстващи от  днешното 

заседание отсъстват по обективни причини.

Преминаваме  към  точка  първа.  Заповядайте, господин 

Арнаудов.

Точка 1. Предложения до президента на Република България 

за насрочване на частични избори.

БОЙЧО  АРНАУДОВ: Колеги,  в  моя  папка  в  днешно 

заседание има  проект  на  решение относно  предложение до 

президента на Република България за насрочване на частичен избор 

за  кмет на кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област 

Варна. Общинската избирателна комисия – Вълчо дол, с писмо с вх. 

МИ-15-87 от 3 август 2017 г. е уведомила Централната избирателна 

комисия, че със свое решение № 190 от 24 юли 2017 г. на посочените 

основания  са  прекратени  предсрочно  пълномощията  на  кмет  на 

кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна, Стоян 

Николов Едров. Към уведомителното писмо до ЦИК са приложени 

копия на следните документи (те са изчерпателно изброени, да не ги 

чета сега).

От  извършената  служебна  справка  в  таблицата  на 

населението  в  Главна  дирекция  „ГРАО” в  МРРБ  се  установи,  че 

броят  на лицата  с  постоянен  адрес  в  кметство Генерал Киселово, 

община Вълчи дол, област Варна, към 15 юни 2017 г. е 519 лица, 
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поради което кметство Генерал Киселово отговаря на изискванията 

на  чл.  16,  т.  1  от  Закона  за  административно-териториалното 

устройство на Република България.

След  като  разгледа  представените  документи,  Централната 

избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – 

Вълчи  дол,  е  представила  необходимите  документи  съгласно 

изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което на 

основание  чл.  463,  ал.  4  от  Изборния  кодекс  Централната 

избирателна  комисия реши:  предлага  на  президента  на  Република 

България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Генерал 

Киселово, община Вълчи дол, област Варна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Арнаудов. Колеги, коментари? Не виждам.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов).

Това е Решение № 4849-МИ.

И, колеги, гласуваме изпращане с придружително писмо до 

президента. Който е съгласен, моля да гласува.  

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

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов).

Благодаря  ви,  господин  Арнаудов.  Следващ  докладчик  е 

госпожа Матева. Заповядайте.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  в  папка  с  моите 

инициали  се  намира  проект  за  решение  за  предложение  до 

президента за насрочване на частичен избор за кмет на с. Ракево, 

община Криводол, област Враца, както и проект на придружително 

писмо до президента.
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В Централната избирателна комисия е постъпило писмо от 

Общинската избирателна комисия – Криводол, с вх. МИ-15-286 от 3 

август 2017 г.,  с което са ни изпратени описаните в мотивната част 

на  решението  документи,  а  именно  решение  на  Общинската 

избирателна  комисия,  с  което  се  прекратяват  пълномощията  на 

кмета на с. Ракево - Димитрина Козлева поради подаване на оставка 

по  лични  причини  и  придружителни  писма  и  документи, 

удостоверяващи взетото решение.

От направената справка в сайта на ГД „ГРАО” към 15 юни се 

установи, че в с. Ракево има регистрирани по постоянен адрес 669 

лица, поради което кметството отговаря на изискванията на чл. 16 от 

Закона  за  административно-териториалното  устройство  на 

Република България и следва да бъде насрочен частичен избор за 

кмет на кметство Ракево и ви предлагам да вземем решение, с което 

да  предложим  на  президента  на  Република  България  да  насрочи 

частичен  избор  за  кмет  на  кметство  Ракево,  община  Криводол, 

област Враца.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева. Колеги?

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов).

Това е Решение № 4850-МИ.

И, колеги, гласуваме писмото до президента.

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

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов).

Благодаря, госпожо Матева. Заповядайте, господин Цачев.
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РУМЕН ЦАЧЕВ:  Благодаря.  Колеги,  с  вх.  МИ-15-290 от  4 

август 2017 г. Общинската избирателна комисия – Бяла, е уведомила 

Централната  избирателна  комисия,  че  със  свое  решение  е 

прекратила  предсрочно  пълномощията  на  кмет  на  кметство 

Попович,  община  Бяла,  Крум  Стефанов  Крумов  поради  подадена 

оставка.

Към писмото са приложени необходимите документи по чл. 

463, ал. 3 от Изборния кодекс.

От  извършената  служебна  справка  в  таблицата  на 

населението  в  ГД  „ГРАО”  се  установи,  че  броят  на  лицата  с 

постоянен адрес в кметство Попович към 15 юни 2017 г. е 529 лица, 

поради  което  е  налице  изискването  на  чл.  16,  т.  1  от  Закона  за 

административно-териториалното  устройство  на  Република 

България.

Предлагам  да  приемем  решение,  с  което  на  основание  чл. 

463,  ал.  4  от  Изборния  кодекс  да  предложим  на  президента  на 

Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство 

Попович, община Бяла, област Варна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Цачев. Колеги?

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение. 

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов).

Това е Решение № 4851-МИ.

И,  колеги,  гласуваме  писмото.  Който  е  съгласен,  моля  да 

гласува.

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

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов).
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Благодаря.  С това изчерпихме точка първа от дневния ред. 

Продължаваме с втора точка. Заповядайте, госпожо Стефанова.

Точка 2. Проект на решение относно допълнение на Решение 

№ 8 от 23 март 2014 г.

КРИСТИНА  СТЕФАНОВА:  Уважаеми  колеги,  госпожо 

председател! Бих искала да ви запозная с  допълнение на Решение № 

8  от  23  март  2014  г.  относно  съставите  на  работните  групи  в 

Централната избирателна комисия. Проектът за допълнение е в моя 

папка с инициали „КС”, файлът се нарича „Допълнение на Решение 

№ 8”.

Във връзка  с  назначаването  ми в  Централната  избирателна 

комисия  и  Решение  №  8  от  23  март  2014  г.  заедно  с  всички 

изменения и допълнения към него, последното което е № 4118 от 4 

февруари 2017 г., да се направи допълнение в състава на работните 

групи,  които  са  конкретно:  Група  1.1.  –  Работна  група  по 

изработване на Правилник за организацията  и дейността  на ЦИК, 

структурата и функциите на администрацията; Група 1.2. – Работна 

група  по  организационно-техническите  и  финансовите  въпроси; 

Група  1.3.  –  Работна  група  по  състава  и  дейността  на  районните 

избирателни  комисии,  общинските  избирателни  комисии  и 

специалистите към тях и секционните избирателни комисии; Група 

1.5.  –  Работна  група  по  регистрация  на  партии,  коалиции, 

инициативни  комитети,  кандидати,  наблюдатели,  застъпници, 

анкетьори за участие в избори; Работна група 1.13. – Работна група 

по поддържане и контрол на интернет страницата на Централната 

избирателна  комисия  и  страниците  на  Комисията  в  социалните 

мрежи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Стефанова. Колеги, коментари? Не виждам.

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение. 

Който е съгласен, моля да гласува.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Цветозар  Томов);  против  –  1  (Мария 

Мусорлиева).

Колеги, това е Решение № 4852.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева, за отрицателен вот.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Против съм не защото съм против 

доклада  на  колегата  Стефанова,  напротив,  благодаря  й,  а  защото 

тези  работни  групи  е  всеизвестно  че  са  отворени  за  всички  и  е 

безсмислено  с  такъв  тип  решения  само да  генерираме  номера  на 

решения. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, предлагам ви да вземем и протоколно решение, с 

което госпожа Стефанова да бъде разпределена в районите Пловдив, 

София, Варна.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Цветозар  Томов);  против  –  1  (Мария 

Мусорлиева).

Благодаря. Заповядайте, за отрицателен вот.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  С  най-добро  чувство  с  „Добре 

дошла!” уведомявам госпожа Стефанова, че тя е добре дошла да се 

заяви навсякъде, където пожелае. Просто да го знае. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  с  това  изчерпихме  и  точка  втора  от  дневния  ред. 

Продължаваме с  точка трета  - доклади по дела, жалби и сигнали. 

Заповядайте, господин Андреев.

Точка 3. Доклади по дела, жалби и сигнали.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, докладвам ви постъпил в 

Централната  избирателна  комисия  сигнал  от  кмета  на  община 

Лясковец  с  вх.  МИ-06-414  от  4  август  2017  г.  Същият  сигнал  е 

адресиран  до  Общинската  избирателна  комисия  във  връзка  с 

несъвместимост на един от общински съветници в Общинския съвет 

– Лясковец, за нас е с копие, с оглед на което тя е за сведение, тъй 

като е от компетентността на Общинската избирателна комисия да 

извърши проверка и да вземе решение по случая в сигнала.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Андреев. С това изчерпихме и точка трета от дневния ред. 

Продължаваме с  точка четвърта –  доклад относно конференцията 

на AWEB в Букурещ. Заповядайте, госпожо Матева.

Точка  4.  Доклад  относно  конференцията  на  AWEB  в 

Букурещ.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  на  миналото 

заседание  ви  докладвах   пристигнала  документация  във  връзка  с 

конференцията, която ще бъде проведена в края на август и началото 

на септември в Букурещ. Сега ви докладвам, че е направен превод на 

цялата документация и той е във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали с вх. № ЦИК-07-64-17 от 7 август 2017 г. Материалът е 

доста  обемен.  Както  ви  докладвах  и  при  предходния  доклад  с 

документацията  на  английски,  има  предложения  за  изменение  на 

Устава  на  организацията.  Освен  това  точките  от  дневния  ред,  по 

които следва да има одобрение, са одобряване на кандидатстването 

за членство и оттегляне на кандидати от асоциацията; финансовият 

отчет и одитният доклад за периода 2015-2016 г.; трябва да се избере 

заместник-председател;  да  се  преназначи  генералният  секретар;  и 

трябва да се одобри план на работа и бюджет за 2017 г.,  както и 

ревизия на Устава, както ви казах.

Сега отново го докладвам за сведение и запознаване. До 49-та 

страница на практика са отчетите за 2015 г. и 2016 г. на дейността; 
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от  49-та  страница  нататък  са  документите,  по  които ще се  вземе 

решение на тази конференция.

Аз предлагам след като се запознаем подробно с проектите, 

по които следва да гласуваме като член на асоциацията, с колегата 

Сюлейман да  ви запознаем отново и да  ни упълномощите как  да 

гласуваме. Сега – за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо  Матева.  Моля  да  продължите  със  следващата  точка   - 

доклад относно обществена поръчка за стенографски услуги.

Точка  5.  Доклад  относно  обществена  поръчка  за 

стенографски услуги.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  както  става  ясно, 

има обявена обществена поръчка, която беше одобрена от комисията 

на  13  юли  2017  г.,  за  стенографски  услуги.  В  течение  на  тази 

обществена  поръчка  не  са  подадени  оферти,  поради  което 

Централната избирателна комисия е взела решение да премине към 

другата форма на тази процедура, а именно покана до определени 

лица. Не знам кога е взето това решение, тъй като не съм запозната 

от главния юрисконсулт.

Сега ви докладвам докладна записка от 7 август 2017 г. с вх. 

№ ЦИК-09-148 от главен юрисконсулт Николай Желязков, с която 

ни уведомява, че до 17,30 ч. на 7 август 2017 г., когато е крайният 

срок за подаване на оферти след удължаване на срока по чл. 187, ал. 

2  от  Закона  за  обществените  поръчки,  са  подадени десет  оферти. 

Посочено е с кои входящи номера,  на коя дата и в колко часа са 

подадени.  И  на  основание  на  това  предложението  е  Централната 

избирателна комисия да определи комисия за разглеждане и оценка 

на постъпилите оферти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много 

благодаря, госпожа Матева.

Колеги, за комисията предлагам госпожа Мусорлиева, която 

да  бъде  и  председател  на  комисията,  госпожа  Стефанова  и 

11



юрисконсулт  Милена  Радославова.  И,  колеги,  трябва  да  има 

резервен член, предлагам господин Николай Желязков за заместващ.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Мусорлиева,  Румен Цачев,  Цветозар Томов);  против –  1  (Росица 

Матева).

Колеги,  продължаваме  с  точка  шеста  –  доклади  относно 

искания за отваряне на запечатани помещения. Първи докладчик е 

госпожа Матева.

Точка 6. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.

РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо 

вх. № НС-06-154 от 7 август 2017 г. от кмета на община Бяла, област 

Русе,  с което ни изпраща документи в изпълнение на Решение № 

4763-ПВР и 4764 от 18 май 2017 г. В изпълнение на тези решения ни 

изпраща  заверени  копия  от  заповеди  за  отваряне  на  запечатани 

помещения,  протоколи,  които  са  съставени  при  отваряне  на  тези 

помещения на 24 юли 2017 г., където се съхраняват изборните книжа 

и  материали  от  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  през  м. 

октомври  2011  г.,  които  са  предадени  на  „Държавен  архив”.  За 

сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева. Следващ докладчик – господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило искане с вх. № ЦИК-14-51 от 7 август 2017 г. от община 

Нови пазар.  Подписано е от кмета на общината и е изпратено по 

имейл.  С  оглед  санирането  на  сградата  на  общината  и 

ремонтирането  й  по  оперативна  програма  „Региони  в  растеж”  е 

направено  искане  да  бъде  отворено  помещението,  в  което  се 

съхраняват изборните книжа от изборите за членове на Европейския 

12



парламент през 2014 г. и изборите за народни представители през 

2017 г.  Тези две помещения се намират в партерния и подземния 

етаж.  След  санирането  ще  бъде  обособено  на  петия  етаж  цяло 

помещение, в което да бъдат пренесени всички изборни книжа от 

всички видове избори.

В искането обаче не е посочено до момента, в който ще бъде 

приключен  ремонтът  на  петия  етаж,  къде  ще  се  съхраняват  тези 

изборни книжа.  В  тази  връзка  във  вчерашния ден  се  свързах  със 

секретаря  на  община  Нови  пазар,  като  й  посочих,  че  трябва  да 

укажат помещението, в което след като бъдат извадени от тези две 

помещения,  книжата  ще  се  съхраняват  до  момента,  до  който  на 

петия етаж ще бъде приключен ремонтът и там ще се съхраняват за 

постоянно.  Госпожа  секретарят  ме  уведоми,  че  от  понеделник 

нататък  ще  пуснат  друга  заповед,  вече  за  определяне  на 

помещението, с ново искане,  което ще ни изпратят в оригинал. В 

момента  докладвам за  сведение,  а  след  като  получим в  оригинал 

новото искане, ще се произнесем с решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Андреев. Колеги, продължаваме с точка седма от дневния 

ред – доклади относно искания за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. Заповядайте, господин Цачев.

Точка  7.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, в две изпратени писма с 

изх.  №  МИ-15-289  и  МИ-06-413  от  3  август  2017  г.,  за  които 

Централната избирателна комисия е приела протоколни решения за 

изплащане  на  възнаграждения  за  заседания  и  дежурства  на 

Общинската избирателна комисия – Кърджали, е допусната грешка в 

една от справките, предвид което предлагам да приемем протоколно 

решение за корекция в тази справка и съответно да бъде одобрена и 

изпратена  до ОИК и до кмета  на  общината.  допусната  грешка се 

състои в това, че е записано, че в дежурството, което е дадено на 25 
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юли 2017 г.,  са участвали председател и заместник-председател,  а 

всъщност в това дежурство са участвали председателят и секретарят 

на комисията.

Моля да одобрите направеното предложение и да изпратим 

нова  справка  на  Общинската  избирателна  комисия  и  на  кмета  на 

общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов).

Продължаваме с  точка осма  от дневния  ред  –  доклади по 

писма. Първи докладчик съм аз.

Точка 8. Доклади по писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  в  моята  папка с  вх.  № ЦИК-07-53-21 от  7  август  2017 г. 

Централната  избирателна  комисия  на  Грузия  с  извинение  за 

закъснението  е  изпратила  линк  за  снимките  от  събитието,  което 

беше проведено  в  периода  29-30  юни 2017 г.  в  Тбилиси,  Грузия. 

Докладвам ви го за сведение.

На второ място,  колеги, с вх. № ЦИК-00-540-1 от 4 август 

2017  г.  „Клио  Травел”  ООД  е  предоставило  молба  в  оригинал 

относно  възстановяване  на  банкова  гаранция  за  изпълнение  във 

връзка  с  прекратяване  на  договор  за  осигуряване  на  самолетни 

билети и медицински застраховки за превоз по въздух на пътници и 

багаж при служебни пътувания на членове на ЦИК, служители от 

администрацията на ЦИК и придружаващи ги лица при служебни 

пътувания в страната и в чужбина.

Колеги,  предлагам  да  гласуваме,  като  удовлетворим  тази 

молба и възложим възстановяване на банковата гаранция.

Който е съгласен, моля да гласува.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов).

Уважаеми  колеги,  връщам  на  доклад  публикувана  за 

предишното заседание информация от госпожа Манолова и госпожа 

Тихолова  относно  проект  „Въвеждане  принципа  на  споделените 

услуги в организацията и работата на централната администрация”. 

Припомням,  колеги,  че  двете  дами  от  администрацията  са 

извършвали  проучване  на  възможностите  за  кандидатстване  с 

проекти и техният извод е, че към настоящия момент ЦИК не би 

могла да кандидатства по отворените до момента процедури. 

Миналия път ви го докладвах за сведение с молба, ако имаме 

въпроси  към  колегите  от  администрацията,  да  ги  зададем  и  да 

обсъдим. Имате ли такива въпроси? Не виждам, колеги. Остава за 

сведение и така ще приключа тази преписка.

Колеги, последен доклад от мен във връзка с издадена от мен 

заповед № 114 от 26 юли 2017 г., с която беше създадена комисия, 

на  която  госпожа  Силвия  Грозданова,  главен   счетоводител  в 

дирекция „Администрация” да извърши предаване на намиращата се 

в счетоводството документация на хартиен носител и в електронен 

вид. С оглед необходимостта от довършване на този процес, който е 

много напреднал, но в срока 7 август колегата Грозданова, колегата 

Герасимова и комисията не успяха да извършат цялостно приемане и 

предаване, ви предлагам, колеги, да удължим срока на действие на 

тази комисия до 17,30 ч. на 9 август 2017 г.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов).

Уважаеми  колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  – 

госпожа Матева. Заповядайте.
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РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  Колеги, докладвам ви едно 

писмо от Районна прокуратура – Козлодуй, във връзка с друго писмо 

от Районна прокуратура, с което ни беше изпратена за изпълнение 

влязла  в  сила  присъда  по  отношение  на  две  лица.  В  ЦИК  беше 

създаден регистър на лицата, които са осъдени да бъдат лишени от 

право  да  заемат  определени  държавни  и  обществени  длъжности, 

свързани с упражняване на избирателни права на гражданите. 

По отношение  на  лицето  Емил Алексиев  Тодоров  постъпи 

информация,  че  има  искане  за  възобновяване  на  съдебното 

следствие и мнението на прокурора Георгиева-Рашева е, че поради 

възобновяване на наказателното производство липсва влязъл в сила 

съдебен акт и присъдата не следва да се изпълнява.

Докладвам  ви  в  момента  за  сведение  и  ви  предлагам  това 

лице да бъде свалено от регистъра на лица, изтърпяващи присъди, до 

последваща информация, която ще постъпи в ЦИК, и евентуално ще 

бъде включен отново. Може би все пак да гласуваме това сваляне от 

регистъра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо  Матева.  Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  така 

направеното предложение. Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Цветозар  Томов);  

против – 1 (Ерхан Чаушев).

РОСИЦА  МАТЕВА:  Продължавам,  колеги.  Докладвам  ви 

писмо, получено по електронната поща, с вх. № ЦИК-00-553 от 7 

август  2017  г.  във  връзка  с  проект  с  Държавната  агенция 

„Електронно управление”. Уведомяват ни, че за сряда, 9 август 2017 

г., от 14,30 ч. в мраморната зала на първия етаж ще се проведе среща 

на екипа за управление и изпълнение на проекта. Както знаете, от 

Централната  избирателна  комисия  участват  госпожа  Манолова  и 
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госпожа  Тихолова.  Това  писмо  е  с  копие  до  тях,  така  че  те  са 

информирани. Докладвам го за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  информация  от 

Милена Радославова и Веселина Тихолова с вх. № ЦИК-09-146 от 7 

август 2017 г. Както си спомняте, на 20 юни с протоколно решение 

ние възложихме на тези две служителки от нашата администрация 

да отговарят от името ЦИК и да извършват справки в Национална 

база  данни  „Население”,  като  всеки  месец  предоставят  отчет  и 

информация  за  извършените  справки.  С  тази  информация 

Централната избирателна комисия се уведомява, че за периода от 3 

юли, когато имаме достъп до Национална база данни „Население” до 

7 август 2017 г. няма постъпили искания или протоколни решения на 

ЦИК  за  извършване  на  справки,  поради  което  не  са  извършвани 

такива.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева.  Уважаеми колеги,  следващ докладчик е  госпожа 

Грозева. Заповядайте.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги,  с  вх.  № ЦИК-07-55/22  от  4  август  2017  г.  сме 

получили писмо от господин Олалере Олатомиде от Нигерия, който 

ни благодари за изпратената покана. Той е заявил участие в 26-ата 

конференция на АСЕЕЕО и му беше изпратена покана.

Междувременно е подготвена покана и до господин Лобала 

Фабриций  от  Република  Конго.  Преди  няколко  заседания  ние 

утвърдихме текста както на български, така и превода на английски, 

така  че  следва  да  упълномощим  госпожа  председателката  и 

секретаря  на  Комисията  да  подпишат  поканата,  като  уведомим 

централата  на  АСЕЕЕО,  че  сме  изпратили  и  на  този  господин 

покана.

С  вх.  №  ЦИК-07-55/21  от  4  август  2017  г.  е  пристигнало 

искане от Владимир Исмаили от Косово, който също ни уведомява, 
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че има нужда от изпращане на покана за участие в конференцията. 

Към писмото е приложено и копие от паспорта.

Докладвам  ви  ги  сега,  а  за  в  бъдеще  ние  взехме  решение 

всички лица, които имат нужда от виза за пристигането в България 

във връзка с участието в 26-ата конференция, госпожа Жекова ще 

изготви одобрените от нас покани. Консулският отдел е уведомен, 

така че няма да ви ги докладвам, на този етап ви ги докладвам, тъй 

като ми бяха разпределени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Може  ли  само 

секунда? Уважаеми колеги, става дума за посочени лица, които се 

регистрират  чрез  АСЕЕЕО  и  АСЕЕЕО  подава  към  нас 

информацията.  Казвам това  за  протокола,  да  се  знае.  Тоест  не са 

индивидуални желаещи, а са желаещи, които минават през АСЕЕЕО 

и от АСЕЕЕО идва при нас информацията.

Да, ние имаме общо протоколно решение, че е за всички тях, 

когато има нужда от визи. Ще изпращаме това писмо, като госпожа 

Жекова  ще  ни  предоставя  обобщена  информация  за  хода  и 

актуализацията за предоставянето на визи.

Продължете, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  в  папка 

„Конференция  АСЕЕЕО”  в  днешна  дата  ще  намерите  обобщена 

информация.  На  предходното  заседание  ви  докладвах,  че  сме 

получили оферти от пет фирми, които бяха изискани от нас, които 

изявиха  желание  да  извършат  логистичната  подкрепа  и 

организацията  на  26-ата  конференция  на  АСЕЕЕО.  Тъй  като 

първичните оферти не бяха точни, в смисъл, различаваха се една от 

друга, някои бяха включили дейности, които не би следвало да бъдат 

включени,  във  връзка  с  уеднаквяването  четири  от  фирмите  бяха 

поканени на  разговор  в  Централната  избирателна  комисия.  Освен 

работната  група,  беше  поканена  и  цялата  Централна  избирателна 

комисия,  присъстваха  осем  или  десет  колеги.  Ние  изслушахме 

фирмите. Не поканихме петата фирма, тъй като тя беше дала цена за 
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услугата, която не можеше да бъде сравнена с нищо – 310 хиляди, 

което беше прекалено голяма сума.

След като се запознахме с четирите фирми, които дойдоха да 

се  срещнат  с  нас  и  им  обяснихме  как  би  следвало  да  изглежда 

офертата  и  какво  точно  искаме  да  извършат  във  връзка  с 

подготовката  на  конференцията,  помолихме  госпожа  Жекова  да 

направи обобщена справка по подадените оферти, която е качена във 

вътрешната мрежа. Обобщената информация беше качена в петък, 

както  ви обещахме,  е  вчера,  в  понеделник качихме и  първичните 

оферти и протокола от изслушването на съответните фирми.

От така подадените оферти работната група, която се събра 

преди заседанието, избра две от фирмите, а именно „Ивет Дизайн” и 

„Меркурий 97”, който се доближаваха най-много до това, което ние 

бяхме предявили като изискване. Отделно от това тези две фирми се 

оказа,  че  са  работили  с  държавни  предприятия,  министерства, 

включително  и  с  Народното  събрание,  тоест  с  първостепенни 

разпоредители с бюджетни средства.

Междувременно,  разглеждайки  днес  на  работна  група  тези 

две оферти, прави впечатление, че „Ивент Дизайн” е дала прекалено 

ниска  оферта,  която  комисията  отчете,  че  е  някак  си  опасно 

евентуално да  се  спрем на  нея,  поради  което  счете,  че  следва  да 

предложи на Централната избирателна комисия да изберем фирмата 

„Меркурий 97”. Както виждате, тя е дала обща цена с човек в ЦИК, 

което  беше  наше  специално  изискване,  и  без  човек  в  ЦИК. 

Останалите две фирми, които са дали своите предложения, се оказа, 

че  са  работили  предимно  в  частния  сектор  и  то  най-вече  във 

фармацевтичния бизнес.

Така че комисията предлага на вашето внимание да сключим 

договор  с  фирмата  „Меркурий  97”  за  подготовка  и  логистична 

подкрепа и организация на конференцията, която ще се проведе от 8 

до 10 ноември 2017 г. на АСЕЕЕО.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.

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

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов).

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Ще им предложим договор и, разбира 

се,  преди  подписването  ще  бъде  утвърден  и  допълнен,  ако  има 

някакви  пропуски,  също  с  решение  на  Централната  избирателна 

комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо  Грозева.  Следващ  докладчик  е  господин  Христов. 

Заповядайте.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря  ви.  Колеги,  аз  ще  бъде 

съвсем  кратък.  Получили  сме  писмо  от  партия  „Движение 

„Гергьовден”,  с  което  заявяват  желанието  си  да  получат  по  един 

комплект от Бюлетините, които сме издали за изборите за президент 

и  вицепрезидент  на  републиката  през  2016  г.,  националния 

референдум през  2016 г.  и  от  парламентарните избори от  2017 г. 

Дадени са ни телефони и имена, с които да се свържем. Тъй като 

имаме практика  да  удовлетворяваме  това  желание,  предлагам и  в 

този  случай  да  удовлетворим  желанието  на  партия  „Движение 

„Гергьовден”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов).

Благодаря, господин Христов. Следващ докладчик е госпожа 

Иванова.
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КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  в  Централната 

избирателна комисия е постъпила докладна записка с вх. № ЦИК-09-

147 от 7 август 2017 г. от господин Желязков, главен юрисконсулт в 

дирекция „Администрация” в Централната избирателна комисия. С 

посочената докладна същият ни уведомява, че до крайния срок за 

подаване  на  оферти,  а  именно  17,30  ч.  на  7  август  2017  г.  в 

Централната избирателна комисия не е получена нито една оферта, 

включително  и  след  като  срокът  за  подаване  на  оферти  е  бил 

удължен на основание чл. 188, ал. 2. Става дума за процедурата за 

възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет  „Предоставяне  на 

таксиметрови услуги чрез безналично плащане с ваучери за нуждите 

на Централната избирателна комисия”.

В  тази  връзка  господин  Желязков  ни  уведомява,  че  на 

основание чл.  193 от Закона за  обществените поръчки е изготвил 

проект на съобщение за прекратяване на възлагането на посочената 

обществена  поръчка,  което  следва  да  се  публикува  в  профила  на 

купувача на ЦИК.

Със  същата  докладна господин Желязков  на  основание  чл. 

191, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки ни уведомява, че 

ЦИК в качеството на възложител може да не публикува обява, а да 

изпрати  покана  до  определено  или  определени  лица,  когато  в 

хипотезата,  при  която  не  е  получена  нито  една  оферта  и 

първоначалните  условия  на  поръчката  не  са  променени.  Поради 

което и на посочените правни основания той предлага Централната 

избирателна комисия да покани таксиметровите компании, с които 

ЦИК  има  и  в  момента  сключени  договори,  а  именно  „Окей 

супертранс” АД и „Такси-ес-експрес” АД, както и компании, които 

са подали оферти при първоначалното проучване на пазара преди да 

бъде  сключен договорът  с  „Окей  супертранс”,  а  именно фирмите 

„Йелоу 333” АД и „За 1 евро” ООД, като поканите с документацията 

също  да  бъдат  публикувани  в  профила  на  купувача  на  ЦИК,  да 

поканените да бъдат изпратени съобщения по факс или имейл, или 

да бъдат уведомени по телефона за тази процедура.
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В  тази  връзка  аз  предлагам  на  Централната  избирателна 

комисия да вземе две протоколни решения.

На първо място, подготвеният проект на съобщение да бъде 

публикуван  на  профила  на  купувача,  като  в  тази  връзка  обаче 

предлагам една промяна в текста на съобщението – изрично да бъде 

включено  не  само  на  основание  193  от  ЗОП,  а  и  въз  основа  на 

протоколно  решение  на  Централната  избирателна  комисия  от 

днешна дата, в случай че ние вземем такова решение.

И второто решение вече е на основание чл. 191, ал. 1, т. 1 да 

се  премине  към  процедурата  чрез  изпращане  на  покани  до 

посочените четири броя компании.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Иванова. Колеги, имате ли коментари?

Уважаеми  колеги,  с  оглед  прецизиране  на  текста  на 

съобщението  и  поканата  ви  предлагам  да  вземем  протоколно 

решение,  с  което  да  отложим  разглеждането  на  този  въпрос  до 

следващото заседание на Комисията.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов).

Благодаря, госпожо Иванова. Следващ докладчик е господин 

Чаушев. Да се готви господин Арнаудов.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  в  моята  папка  във 

вътрешната  мрежа  има  един  проект  за  съобщение,  изготвен  от 

госпожа Нейкова, във връзка с конкурса за финансов контрольор. С 

това съобщение уведомяваме, че на 3 август 2017 г.  ЦИК е взела 

решение да не сключва трудов договор с нито един от кандидатите. 

Съответно  да  се  публикува  и  протоколът  от  провеждането  на 

длъжността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това съобщение. Който е 

съгласен, моля да гласува.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов).

ЕРХАН ЧАУШЕВ: И във  връзка  с  приключването  на  този 

етап  предлагам  да  приемем  работата  на  експерта,  участвал  в 

комисията по този конкурс, госпожа Ина Лечева, и съответно да й се 

изплати възнаграждението по сключения договор в размер на 300 

лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин  Чаушев.  Колеги,  който  е  съгласен,  моля  да  гласува  с 

вдигане на ръка.

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

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов).

Благодаря, господин Чаушев. С това изчерпихме точка осма 

от  дневния  ред.  Продължаваме  с  точка  девета.  Заповядайте, 

господин Арнаудов.

Точка 9. Доклади по постановления на прокуратури.

БОЙЧО АРНАУДОВ:  Колеги,  докладвам  ви  вх.  МИ-09-37. 

Това е постановление за прекратяване на наказателно производство 

от  Районна  прокуратура  –  Варна.  Досъдебното  производство  е 

образувано и  водено  срещу виновно лице за  престъпление  по чл. 

168, ал. 1 от Наказателния кодекс, но е установено, че този състав не 

е осъществен от субективната страна. При това положение са налице 

условията на чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс 

за прекратяване на наказателното производство и то е прекратено. 

Можете да се запознаете. Докладвам ви го само за сведение.

Докладвам ви и едно писмо от разследващ полицай Светозар 

Тунев от Трето районно управление, с което на основание чл. 159 от 

Наказателно-процесуалния  кодекс  изисква  от  нас  да  бъде 

предоставена следната информация: справка какви са изискванията 
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и  редът  за  регистриране  на  инициативни  комитети  в  национален 

референдум на 6 ноември 2016 г.; пълни установъчни данни – трите 

имена,  ЕГН,  телефон  –  за  лицата,  приели  документите  за 

регистрация  на  Инициативен  комитет,  представляван  от  Валери 

Василев  Венков;  и  оригинал  на  стр.  84,  ред  1214  от  списъка  на 

гласоподавателите,  подкрепящи  регистрацията  на  Инициативния 

комитет, представляван от Валери Василев Венков, в националния 

референдум на 6 ноември 2016 г.

В тази връзка аз ви предлагам следното. Относно справката 

какви са изискванията да изпратим наше Решение № 3452-НР от 8 

септември 2016 г. По втората точка – за пълни установъчни данни на 

лицата, приели документите, да изпратим копие от нашия регистър, 

където е видно кои членове на ЦИК са приели документите, като там 

са само двете имена на членовете. Да не даваме повече подробности. 

И по третата точка ще ви кажа следното. На въпросната стр. 

84 не съществува ред 1214, този ред се намира на стр. 81. Затова аз 

предлагам да изпратим както стр. 84, така и стр. 81 в копие, заверено 

с  „Вярно  с  оригинала”,  и  да  им  кажем,  че  ако  искат  да  видят 

страниците в оригинал, да заповядат тук, като посочим лице, с което 

да контактуват.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Арнаудов, за обстойния доклад.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение.

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

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов).

Уважаеми  колеги,  много  ви  благодаря  за  участието  в 

днешното  заседание  на  ЦИК.  Закривам  заседанието.  Свиквам 

следващото редовно заседание в четвъртък, 10,30 ч.

(Закрито в 12,05 ч.)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Мусорлиева

Стенограф: Стойка Белова
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