ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 368
На 26 юли 2016 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р ед:
1. Доклад относно обнародване на Закона за изменение и
допълнение на Изборния кодекс.
Докладва: Ивилина Алексиева
2. Предложение до Президента на Република България
относно насрочване на частични избори.
Докладва: Иванка Грозева, Румен Цачев
3. Проект

на

решение

относно

определяне

на

възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти
за произвеждане на частични избори и нови избори за общински
съветници и кметове на 2 октомври 2016 г.
Докладва: Иванка Грозева
4. Проекти на решения относно промени в състави на ОИК.
Докладва: Ерхан Чаушев
5. Отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват
изборни книжа и материали.
Докладва: Александър Андреев
6. Доклад по докладни записки.
Докладва: Ивилина Алексиева
7. Доклади относно възнаграждения на ОИК.
Докладват:

Иванка

Матева, Георги Баханов.

Грозева,

Росица
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8. Доклад относно решение на Европейския съд по правата на
човека.
Докладва: Ивилина Алексиева
9. Доклад относно участие на представители на ЦИК в
работна среща, организирана от Дипломатическия институт на
Министерството на външните работи.
Докладват: Александър Андреев, Иванка
Грозева, Румен Цачев
10. Доклади по писма.
Докладват:

Ивилина

Алексиева,

Росица

Матева, Таня Цанева, Мария Мусорлиева,
Ерхан Чаушев
11. Доклади по постановления на прокуратури.
Докладват:

Метин

Сюлейман,

Георги

Баханов
12. Разни.
Докладва: Росица Матева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева,
Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан
Чаушев, Иванка Грозева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен
Цачев и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА:

Севинч

Солакова,

Камелия

Нейкова,

Цветозар Томов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова и Румяна Сидерова.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията, и Мария
Мусорлиева – заместник-председател.
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*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги! В
залата сме 10 членове на Централната избирателна комисия, имаме
необходимия кворум, откривам днешното заседание.
Колеги, виждате пред вас проекта за дневен ред. Доклад
относно обнародване на Закона за изменение и допълнение на
Изборния кодекс – аз съм докладчик; предложение до Президента
на Република България относно насрочване на частични избори –
докладчици госпожа Грозева и господин Цачев, който обаче ще
закъснее и вместо него ще докладва госпожа Матева; проект на
решение относно определяне на възнаграждения на членове на ОИК,
СИК/ПСИК и специалисти при произвеждане на частични нови
избори за общински съветници и за кметове на 2 октомври 2016 г.
– докладчик госпожа Грозева; следваща точка – проекти на
решения относно промени в състава на общинска избирателна
комисия – докладчик господин Чаушев; доклад относно решение на
Европейския съд по правата на човека – аз ще бъда докладчик;
доклад относно участие на представители на ЦИК в работна среща,
организиране от Дипломатическия институт на Министерството на
външните работи – докладчици господин Андреев, госпожа
Грозева и господин Цачев; доклади по докладни записки, по която
докладчик съм аз; доклади по писма с докладчици аз, госпожа
Матева,

госпожа

Цанева;

доклади

по

постановления

на

прокуратури – докладчик господин Сюлейман; и точка „Разни”
с докладчик Росица Матева.
И преди да ви дам думата ви моля за една промяна –
докладите по докладните записки да преминат като предходна
точка преди доклади относно възнаграждения, тъй като те са с
определена спешно.
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Колеги, имате предложения за допълнения към така
предложения ви дневен ред? Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председател, ако
обичате, да ме включите в точката за възнаграждения.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Включих

ви,

господин Баханов. Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да ме включите в точката за
предложения за насрочване на частични избори и в точката за
отваряне на запечатани помещения.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Тъй като нямаме в
проекта точка за отваряне на помещения, предлагам това да
бъде преди докладите относно възнаграждения.
Моля, допълнете, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председател,
моля да ме включите в постановления на прокуратури.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Включвам

ви,

господин Баханов. Заповядайте, господин Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Ако обичате, да ме включите в
доклади по писма. Благодаря.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, госпожо
Мусорлиева. Други? Не виждам.
Колеги, режим на гласуване на така предложения и
допълнен дневен ред.
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Росица Матева и Таня Цанева.)
Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния
ред, бих искала да ви информирам, че всички колеги, които
отсъстват от днешното заседание, отсъстват по обективни
причини.
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Преминаваме към точка 1 от дневния ред: Доклад
относно обнародване на Закона за изменение и допълнение на
Изборния кодекс.
В „Държавен вестник” бр. 57 от 22 юли 2016 г. е обнародван
Законът за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Законът за
изменение и допълнение на Изборния кодекс влиза в сила от датата
на обнародването, тоест той вече е в сила. Предполагам, всички сте
получили по електронната поща изменените членове и алинеи от
новия кодекс, инкорпорирани в тялото на Кодекса. В тази
връзка, колеги, ще възложа на администрация на Централната
избирателна комисия в печатната база да отпечатат и да
направят книжки с вече двете изменения и допълнения в
Изборния кодекс от 26 май и 22 юли т.г.
За сведение, колеги.
Продължаваме с точка 2: Предложение до Президента на
Република България относно насрочване на частични избори.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, с вх. № ЧМИ-15-15 от 19 юли 2016 г.
Общинската избирателна комисия – Своге, е уведомила
Централната избирателна комисия, че със свое решение № 250
от 8 юли 2016 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от Закона за
местното

самоуправление

и

местната

администрация

е

прекратила предсрочно пълномощията на кмета на кметство
Владо Тричков, община Своге, Софийска област, Силвио
Ивайлов Димитров. Към уведомлението са приложени решение
№ 250 и решение № 252 – това е решението от 18 юли 2016 г., с
което Общинската избирателна комисия – Своге, е взела
решение да уведоми Централната избирателна комисия за
насрочване на частични избори за кмет на кметство Владо
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Тричков. Силвио Ивайлов Димитров е подал заявление за
предсрочно прекратяване и то е приложено чрез председателя
на Общинския съвет – Своге.
За яснота, извърших служебна проверка в страницата на
ГД „ГРАО” и към 15 юни 2016 г. кметство Владо Тричков има
1196 жители с постоянен адрес.
Предлагам

ви,

тъй

като

считам,

че

Общинската

избирателна комисия – Своге, е представила необходимите
документи, да предложим на Президента да насрочи частичен
избор за кмет на кметство Владо Тричков, община Своге,
Софийска област.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги,
коментари? Режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Росица Матева и Таня Цанева.)
Това е Решение № 3322-МИ.
ИВАНКА

ГРОЗЕВА:

Следващият

проект

касае

насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свидня,
община Своге, Софийска област. С вх. № ЧМИ-15-16 от 19 юли
2016 г. Общинската избирателна комисия – Своге, е уведомила
Централната избирателна комисия, че със свое решение № 251
на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от Закона за местното
самоуправление

и

местната

администрация

е

прекратила

предсрочно пълномощията на кмет на кметство Свидня, община
Своге, Софийска област, Емил Александров Димитров.
Към уведомлението са приложени решение № 251 от 8
юли; решение № 252 от 18 юли. Тоест след влизане на
решението в сила комисията се е събрала и взела решение №
252, с което да ни уведоми за предсрочното прекратяване и да
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уведомим Президента да насрочи частични избори за кмет на
кметство Свидня.
Приложени са също така двата протокола - № 65 от 8
юли, № 66 от 18 юли, копие от заявлението на Емил
Александров Димитров, подадено до Общинската избирателна
комисия чрез председателя на Общинския съвет – Своге.
След като извърших служебна проверка в страницата на
ГД „ГРАО” се оказа, че към 15 юни 2016 г. кметство Свидня
има 910 жители по постоянен адрес. Считам, че отговаря на
изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административнотериториалното устройство на Република България, поради
което ви предлагам да вземем решение да предложим на
Президента на Република България да насрочи частични избори
за кмет на кметство Свидня, община Своге, Софийска област.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги,
коментари? Не виждам. Режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Росица Матева и Таня Цанева.)
Това е Решение № 3323-МИ.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Писмото до Президента на Република
България господин Росен Плевнелиев е качено във вътрешната
мрежа. Да го гласуваме и след това ще нанеса номерата на
решенията.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване писмото, решенията и прилежащите документи да
бъдат изпратени на Президента.
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
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Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Росица Матева и Таня Цанева.)
Колеги, всички знаете, че чисто административно знаете, че в
момента втори подпис върху всички преписки ще поставя госпожа
Мусорлиева. Моля всички проекти на решения, писма и вече
взети решения да бъдат оформени по този начин.
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви в
тази точка, тъй като колегата Цачев се е записал, най-напред
докладвам писмо от Главна дирекция „Гражданска регистрация
и административно обслужване” с вх. № МИ-04-03-17 от 21
юли 2016 г. Това е отговор на наше писмо на база протоколно
решение, което взехме в предходно заседание и поискахме
информация за регистрираното население в кметство Тодорово
и в кметство Руска Бела към датата на прекратяване на
пълномощията на кметовете там. Получихме писмо, че в
кметство Тодорово към 24 юни 2016 г. регистрирани по
постоянен адрес са 295 лица, а в кметство Руска Бела, община
Мездра, област Враца, са 316 лица.
При това положение и в двете населени места не би
следвало да се проведе частичен избор, затова ви предлагам да
вземем решение да не уведомяваме Президента да насрочва
частични избори за кмет на кметство Тодорово и на кметство
Руска Бела.
В папка с моите инициали са подготвени две писма.
Първото е до Общинската избирателна комисия – Мездра, и до
Общинския съвет – Мездра, с което ги уведомяваме, че на
основание протоколно решение от днес (ако вземем това
решение) сме решили да не правим предложение до Президента
за избор на кмет на кметство Руска Бела и съответно
Общинският съвет в Мездра да предприеме необходимите
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действия за назначаването на кметски наместник в населеното
място.
Другото писмо е до Общинската избирателна комисия –
Плевен,

и

Общински

съвет

–

Плевен,

с

аналогичното

съдържание, че не правим предложение до Президента за
насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тодорово и
съответно Общинският съвет – Плевен, следва да предприеме
необходимите действия за назначаване на кметски наместник в
населеното място.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги,
подлагам ан блок на гласуване тези две писма. Режим на
гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Росица Матева и Таня Цанева.)
Следващ докладчик е господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило писмо от Общинската избирателна комисия – Хасково,
с което са ни изпратени решенията, с които са прекратени
пълномощията на кметовете на четири села, а именно: с. Тракиец вх. № МИ-15-872 от 22 юли 2016 г.; с. Криво поле - вх. № МИ15-876 от същата дата; с. Гарваново - вх. № МИ-15-877; и с.
Корен - вх. № МИ-15-878.
С писмото Общинската избирателна комисия ни е
изпратила решенията както за прекратяване на пълномощията,
така и последващото решение, с което след влизане в сила на
първото

са

взели

решение

да

уведомят

Централната

избирателна комисия да направи предложение до Президента
на Републиката за насрочване на частични избори.
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С оглед промяната в чл. 16 предлагам, така както е
нашата практика, да изискаме с едно писмо от ГД „ГРАО” за
установяване

броя

на

жителите

с

постоянен

адрес

на

територията на съответните следа, за да може след това за тези,
които отговарят на изискванията на чл. 16, ал. 1 от Закона за
административно-териториалното

устройство

на

Република

България, да направим предложението до Президента за
насрочване на частични избори.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

чухте

предложението. Режим на гласуване.
Продължаваме със следващата точка 3 от дневния ред:
Проект на решение относно определяне на възнагражденията на
членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на
частични избори и нови избори за общински съветници и кметове
на 2 октомври 2016 г.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, ще ви докладвам проекта
относно определяне възнагражденията на членовете на ОИК,
СИК и ПСИК и специалистите към тях за произвеждане на
частични и нови избори за общински съветници и за кметове,
насрочени на 2 октомври 2016 г. През 2016 г. ние сме приемали
за всяка отделна дата отделни решения. Например с Решение №
3013 от 19 януари сме определили възнагражденията на
насрочените нови и частични избори на 13 март. С последващо
Решение № 3169 от 5 април 2016 г. сме определили
възнагражденията на насрочените за 5 юни 2016 г. нови и
частични избори.
Малко

по-различното

в

това

решение,

е,

че

съм

разделила т. 1 и ви предлагам да се съобразим с това, което съм
ви предложила, а именно. Предложила съм ви малко по-високо
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възнаграждение за общинските избирателни комисии, които ще
произвеждат нови избори за общински съветници, както и за
кметове на общини. Както знаете, вече имаме насрочени такива
за 2 октомври. Що се касае до т. 2, тя се отнася за
възнагражденията на ОИК за новите и частични избори за
кметове на кметства. Предложението, което ви представям,
отговаря напълно на двете решения, които ви цитирах, сумите
не са променени. Новото е т. 1, тъй като считам, че колегите от
общинските избирателни комисии, които ще произвеждат
избори за общински съветници и за кметове на общини, следва
да получат това възнаграждение. Точка 3, както виждате, също
не се отличава от това, което сме приемали преди и касае
възнагражденията за членовете на СИК и ПСИК за първи тур, а
при наличие на втори тур също им се дължи възнаграждение.
Точка 11 е при необходимост разрешаваме да наемат IT
специалист за подпомагане дейността на ОИК, като сме
определили

и

възнаграждението,

което

сме

гласували

в

предходните решения.
Това е, което мога да ви кажа. Възнагражденията са
определени съгласно методика, която съм приложила и е
неразделна част от решението.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги,
имате ли коментари?
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Аз напълно се съгласявам и ви
предлагам да коригираме т. 1 както следва: „Определя месечно
възнаграждение както следва: за председател – 630 лв.; за
заместник-председател – 570 лв.; за секретар – 570 лв.; за член
– 530 лева. И ако Комисията гласува, ще коригирам и
методиката.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари?
Не виждам. Подлагам на гласуване така предложения ни проект
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на решение ведно с изменението, предложено от госпожа
Грозева в т. 1 и в т. 1.1., 1.2. и 1.3. от методиката.
Режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 9 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева и Таня Цанева); против – 1 (Ерхан Чаушев).)
Колеги, това е Решение № 3324-МИ.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, с приемането на това на
решение мога да ви предложа да решим, че това ще бъдат
възнагражденията, които сме приели за останалите избори,
насрочени след 2 октомври, за да не определяме непрекъснато
възнаграждения. Ако Комисията вземе решение, че може да
бъде включено към общите решения, които важат за всички
нови и частични избори, мисля, че няма пречка.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

продължаваме със следващ проект на решение относно промени
в състави на ОИК. Заповядайте, господин Чаушев.
Точка 4. Проект на решение относно промени в състави
на ОИК.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, на 5 юли ви бях
докладвал една преписка за прекратяване на пълномощията на
членове на Общинската избирателна комисия – Лозница, област
Разград. Имаше проблем с декларациите, вече декларациите на
предложените членове на ОИК са пристигнали.
Във вътрешната мрежа има два проекта за решения на
ЦИК относно предсрочно прекратяване пълномощията на
членове в Общинската избирателна комисия – Лозница, и
Общинската избирателна комисия – Кубрат.
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С входящ номер от 1 юли 2016 г. са постъпили от Ирена
Минкова, член на ОИК – Лозница, за прекратяване на нейните
правомощия по лични причини като член на ОИК. Съответно е
постъпило предложение от политическа партия АБВ в Разград
за назначаване на член на ОИК, а именно на господин Етем
Етем

на

Приложени

мястото
са

на

члена,

който

заявленията

на

иска
Ирена

освобождаване.
Минкова

за

освобождаването й като член на ОИК, подписано в оригинал,
декларация и копие от диплома за завършено образование на
господин Етем.
Поради което аз ви предлагам на основание чл. 57, ал. 1,
т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2 и т. 1 от Изборния кодекс да
освободим като член на ОИК Ирена Минкова и анулираме
издаденото удостоверение и да назначим за член на ОИК Етем
Бейкан Етем и да му се издаде удостоверение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги,
коментари? Не виждам. Режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Росица Матева и Таня Цанева.)
Това е Решение № 33-25-ПВР/МИ.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-10-53 от 1 юли 2016 г. е
постъпило заявление от Богомил Петров за прекратяване
пълномощията му като член на ОИК – Кубрат, по лични
причини.

Със

същия

входящ

номер

е

постъпило

и

предложението от политическа партия АБВ, област Разград, на
негово място да бъде назначен господин Милен Христов.
Приложено

е

заявлението

от

Богомил

Петров

за

освобождаването му като член на ОИК – Кубрат, приложена е
новата декларация по нашето Решение № 3255 от предложения
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член и копие от дипломата му за завършено образование,
поради което аз предлагам на ЦИК да освободим като член на
ОИК

Богомил

Петров

и

анулираме

издаденото

му

удостоверение и да назначим за член на ОИК – Кубрат, Милен
Христов и да му се издаде удостоверение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Чаушев. Колеги, коментари? Не виждам. Режим на гласуване.
Колеги, тъй като отново имаме технически проблем със
системата на гласуване, моля да гласуваме този проект на
решение с вдигане на ръка.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Росица Матева и Таня Цанева.)
Колеги, това е Решение № 3326-ПВР/МИ.
Продължаваме с нова точка – отваряне на помещение.
Докладчик е господин Андреев.
Точка 5. Отваряне на запечатани помещения.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
вх. № МИ-06-642 от 25 юли 2016 г. писмо, което е постъпило от
община Луковит. С писмото ни уведомяват, че във връзка с
изпълнение на Решение № 3129-ПВР/МИ и на основание
Решение № 2662 със заповед № 110 от 22 март 2016 г. на кмета
на община Луковит и съответния

протокол е отворено

помещението, в което се съхраняват изборните книжа и
материали от произведените на територията на община Луковит
местни избори 2011 г. и същите са архивирани.
Към писмото е приложена заповедта на кмета на община
Луковит, протоколът от експертната оценка и архивиране и актът за
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унищожаване

на неценните документи с изтекъл срок на

съхранение. Докладвам ви за сведение.
На второ място, докладвам постъпило писмо от кмета на
община Сливница с вх. № МИ-14-164 от 22 юли 2016 г. Кметът
на община Сливница господин Стоилков моли на основание
Решение № 1392 от 6 януари 2015 г. на ЦИК да разрешим
достъп до запечатано помещение, намиращо се в приземния
етаж

(мазе)

в

сградата

на

Общинска

администрация

–

Сливница, в което се съхраняват изборните книжа и материали
от произведените избори за общински съветници и кметове и за
президент и вицепрезидент на 23 и 30 октомври 2011 г.
Достъпът се иска с оглед извършване на експертиза относно
ценността на документите и предаването им на „Държавен
архив” – София.
В тази връзка съм подготвил решение, което е качено във
вътрешната мрежа. Ще ви помоля да го погледнете и да вземем
решение за даване на разрешение за отваряне на помещението и
извършване на архивиране на документите.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Андреев. Колеги, коментари? Не виждам. Режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Росица Матева и Таня Цанева.)
Това е Решение № 3327-ПВР/МИ.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам
ви постъпило писмо с вх. № МИ-14-163 от 21 юли 2016 г.
Писмото е от кмета на община Несебър Николай Димитров, с
което във връзка с наше Решение № 1392 е необходимо да се
извърши експертиза на изборните книжа и материали от
проведените през 2011 г. местни избори и същите да бъдат
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предадени на дирекция „Регионален държавен архив” – Бургас,
за постоянно съхранение.
Предвид това кметът на община Несебър моли да дадем
разрешение

за

отваряне

на

запечатаното

помещение

и

извършване на всички действия по архивиране на изборните
книжа и материали от проведените избори. Тъй като в писмото
не е уточнено дали в същото помещение се съхраняват други
изборни книжа и материали, днес преди заседанието проведох
разговор със секретаря на общината, тъй като днес е приемен
ден на кмета и той не беше достъпен, за да мога да разговарям с
него. Секретарят ме увери, че в помещението се съхраняват и
изборните книжа от изборите за президент и вицепрезидент от
2011 г.
Проектът, който съм подготвил, е във вътрешната мрежа
в моята папка. В него е включено, че изборните книжа и
материали от проведените президентски избори през 2011 г.
остават на съхранение до провеждането на следващите такива.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги,
коментари? Не виждам. Режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.)
Колеги, това е Решение № 3328-ПВР/МИ.
С това изчерпихме тази точка от дневния ред. Преминаваме
към следваща нова точка, а именно доклади по докладни записки.
Докладчик по тази точка ще бъда аз.
Точка 6. Доклади по докладни записки.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, във вътрешната
мрежа в моя папка е публикуван докладът от комисията, назначена
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със заповед № 123 от 19 юли 2016 г. въз основа на протоколно
решение

на

извършващия

Централната
се

одит,

избирателна
доклад

комисия

относно

и

с

оглед

инвентаризация

на

материалните запаси. Моля да се запознаете с този доклад.
Колеги, предполагам вече сте се запознали. Предлагам да
приемем така представения ни доклад и да възложим на директора
на дирекция „Администрация” и на главния счетоводител
предприемане на мерки във връзка с отправените в доклада
предложения. В най-кратки срокове, разбира се.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.)
Колеги, докладвам ви и втора докладна записка от госпожа
Манолова, директора на дирекция „Администрация”. Отново е
във вътрешната мрежа в моята папка. Входящият номер е ЦИК09-52 от 26 юли 2016 г. Става дума за представяне на
тримесечния

отчет

за

касово

изпълнение,

допълнителна

информация и разшифровки към него и тримесечна оборотна
ведомост към 30 юни 2016 г. Госпожа Манолова е получила
този тримесечен отчет днес и е написала дата 26 юли 2016 г.
Срокът за представяне на тримесечния отчет е бил вчера.
Моето предложение е да изпратим до Сметната палата
така одобрения от Министерството на финансите чрез уеб
базираната
държавното

информационна
съкровище

система

тримесечен

изпълнение.
Време за запознаване.
Колеги, режим на гласуване.

за
отчет

управление
за

на

касовото

18
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 10 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Румен Цачев и Таня Цанева); против – 1 (Росица
Матева).
Заповядайте, госпожо Матева, за отрицателен вот.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, гласувах „против”, тъй като
отново документите са ни предоставени след срока и нямаме
никакво време за запознаване и трябва да ги одобрим, без да имаме
възможност да знаем какво одобряваме.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Матева.
Продължавам със следващ доклад по тази точка. Във
вътрешната мрежа в моя папка с вх. № ЦИК-09-51 от 25 юли
2016 г. към ЦИК е отправена докладна записка от госпожа
Манолова, директора на дирекция „Администрация”, относно
създаване на електронни пощенски кутии, изработка на визитки
и предоставяне на мобилни апарати със симкарти за служители
в администрацията. Става дума за назначените служители
господин Ахмедов и господин Пенев на съответните длъжности
и за обезпечаване на административната дейност, като общата
стойност на разходите за създаване на електронни пощенски
кутии и изработване на визитки е до 100 лв. без ДДС. Госпожа
Манолова ни информира, че по бюджета на ЦИК по § 10-00
„Издръжка” има наличните средства за покриване на разходите.
Колеги,

предлагам

да

одобрим

предложението

на

госпожа Манолова и да й възложим да организира създаването
на кутиите и изработката на визитките и предоставяне на
мобилните апарати.
Режим на гласуване.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.)
Колеги, предлагам да вземем протоколно решение за
архивиране на електронната поща на Централната избирателна
комисия, входяща и изходяща кореспонденция, до 20 март 2014 г.
включително с цел освобождаване място за получаване на нова
електронна кореспонденция.
Режим на гласуване, колеги.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.)
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред –
доклади относно възнаграждения на ОИК. Първа е госпожа Грозева.
Точка 7. Доклади относно възнаграждения на ОИК.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. №
ЧМИ-15-15 от 19 юли 2016 г. Преписката е от Общинската
избирателна комисия – Своге. ОИК – Своге, както разбрахте от
предходния ми доклад, са провели две заседания, за които са
отправили искане към Централната избирателна комисия за
изплащане на възнаграждения.
Първото заседание е на 8 юли 2016 г. На него са
присъствали председател, заместник-председател, секретар и 5
члена.

На

това

заседание

са

прекратили

предсрочно

пълномощията на кметовете на кметства Владо Тричков и
Свидня.
На 18 юли 2016 г. след влизане на въпросните решения в
сила отново са се събрали в състав: председател, заместник-
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председател, секретар и 6 члена и са взели решение, с което да
ни уведомят да изпратим предложение до Президента за
насрочване на частични избори за кметове на кметства Свидня
и Владо Тричков.
Предлагам

да

гласуваме

изплащането

на

възнагражденията. В наличност има контролен лист, справка №
10, тоест изпълнени са всички наши изисквания.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги,?
Режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.)
ИВАНКА ГРОЗЕВА: С преписка вх. № МИ-15-858 от 18
юли 2016 г. Общинската избирателна комисия – Козлодуй, ни е
изпратила искане за изплащане на възнаграждения за две заседания,
проведени на 3 и на 8 юли. Заседанието на 3 юни 2016 г. е
проведено във връзка с прекратяване пълномощията на Цветанка
Василева Антова, общински съветник от листата на политическа
партия ГЕРБ в гр. Козлодуй поради назначаването й за заместниккмет на община Козлодуй. На заседанието са присъствали
председател,

заместник-председател

и

8

члена.

На

това

заседание са обявили и следващия в листата за избран. Взели са
две решения - № 190 и № 191.
На 8 юни 2016 г. са се събрали отново, тъй като
обявеният с решение № 190 Найден Милев Найденов за
общински съветник е отказал да встъпи в длъжност и колегите
са обявили следващия за избран.
Предлагам ви да гласуваме изплащането на тези две
заседания. По същия начин отговарят на условията – справка и
контролен лист са в наличност.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги,
коментари? Не виждам. Режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.)
ИВАНКА ГРОЗЕВА: С вх. № МИ-15-409 от 20 май 2016 г.
(не зная защо толкова е изостанала тази преписка) е пристигнало
искане от Общинската избирателна комисия – Мездра, за
изплащане на възнаграждение за заседание, проведено на 28 април
2016 г. Заседанието е свикано от председателя на комисията
относно предсрочното прекратяване на пълномощията на член на
Общинската избирателна комисия – колегата Цветелина Игнатова
Василев, която е починала. Уведомили са ни.
Предлагам да им заплатим възнаграждението. Присъствали
са председател, заместник-председател, секретар и 4 члена.
Налице са и справката, и контролният лист.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги,
коментари? Не виждам. Режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.)
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, с вх. № МИ-15-873 и 74 е
пристигнало писмо от ОИК – Чипровци, относно искане за
изплащане на възнаграждение за проведено заседание на
Общинската избирателна комисия на 18 юли 2016 г. Към
преписката е приложен протокол от заседанието. Комисията е
била сезирана и се е събрала по повод едно уведомление
относно нарушение на чл. 41, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, а именно кметът на
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кметство Горна Ковачица, община Чипровци, господин Петър
Леков Иванов, е развивал търговска дейност. Комисията се е
събрала и е отказала да прекрати пълномощията. Взела е
решение, протоколът е от 18 юли, като е писала, че решението
може да се обжалва пред Административен съд – Монтана, тъй
като фирмата вече е била прекратена.
Предлагам

ви

да

гласуваме

изплащането

на

възнаграждението за това заседание на 18 юли с присъствали
председател, заместник-председател, секретар и 8 члена.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
режим на гласуване. Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.)
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
искане за изплащане на възнаграждение от Общинската
избирателна комисия – Мездра. Това е за друг период, различен
от докладвания от колегата Грозева. Искането е с вх. № МИ-15840 от 12 юли 2016 г. Направени са необходимите по
процедурата предварителен контрол и справка за размера на
възнагражденията, изготвена от счетоводителя Герасимова.
Така

че

ви

предлагам

да

одобрим

изплащане

на

заседание, проведено на 7 юни 2016 г., на което са присъствали
председател,

заместник-председател,

секретар

и

5

члена.

Правното основание е Решение № 2901, Раздел първи, т. 1,
букви „б” и „ж” – това е вземане на решение да се представлява
Общинската избирателна комисия в съдебно производство и
одобряване на становище от Общинската избирателна комисия,
както и прекратяване на пълномощия на общински съветник.
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Следващото заседание е на 22 юни 2016 г. Присъствали
са същите лица. Правното основание е буква „г” на Раздел
първи, т. 1 от Решение № 2901. Тогава са обявили за избран
следващия общински съветник.
И последното заседание е на 7 юли 2016 г. Същите лица
са присъствали. Правното основание е Решение № 2901, Раздел
първи, т. 1, буква „е”, а именно вземане на решение за
уведомяване на Централната избирателна комисия, че е влязло
в сила решение на Общинската избирателна комисия за
предсрочно прекратяване пълномощията на кмет и изготвяне на
предложение до ЦИК да бъде направено предложение до
Президента на Република България за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Руска Бела, както ви докладвах преди
малко.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги,,
режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.)
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви искане за
изплащане на възнаграждение от Общинската избирателна
комисия

–

Бойчиновци,

област

Монтана.

Преписката

е

прегледана, има контролен лист за предварителен контрол,
изготвена е справка от счетоводството.
Искането е с вх. № МИ-15-872 от 22 юли 2016 г. Това е
искане за изплащане на възнаграждения за едно заседание,
което е проведено на 19 юли 2016 г. Присъствали са
председател,

заместник-председател,

секретар

и

7

члена.

Правното основание е Решение № 2901-МИ, Раздел втори, т. 12,
буква „б”, а именно взето е решение за предоставяне на
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документи по искане на Окръжна прокуратура по повод
провеждане на следствие и това е обсъдено на заседанието.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 9 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и
Таня Цанева ); против – 1 (Александър Андреев).
Благодаря. Следващ докладчик по тази точка е господин
Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-881
от 25 юли 2016 г. до председателя на Централната избирателна
комисия е постъпило искане за заплащане на възнаграждение на
членовете на Общинската избирателна комисия – Разлог, област
Благоевград. Изпратили са ни протокол от 21 юли 2016 г. от
проведеното извънредно заседание на ОИК – Разлог. На
основание т. 1, буква „б” и т. 12, буква „е” от Решение № 2901
от 5 ноември 2015 г. на ЦИК следва да вземем решение за
изплащане на полагащите се възнаграждения на членовете на
ОИК – Разлог, за участието им в извънредното заседание както
следва: председател, заместник-председател, секретар и 8
членове, тоест в пълен състав. Искането е подписано от
председател и секретар и подпечатано с печата на Общинската
избирателна комисия – Разлог. Както казах, съставен е
протокол № 35 от проведеното заседание. Извънредното
заседание е във връзка с получени в Общинската избирателна
комисия – Разлог, от Районна прокуратура гр. Разлог всички
материали по преписка № 1032 от 2016 г. по компетентност за
произнасяне съгласно чл. 496, ал. 2 от Изборния кодекс, като
следва

да

се

съобразят

с

указанията

на

Областната

администрация – Благоевград, и тези данни в писмо на Районна
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прокуратура – Разлог, като за резултатите ги уведомят в 30дневен срок.
Колеги,

това

е

във

връзка

с

една

преписка

по

постановление за отказ да се образува досъдебно производство,
която беше – от моята практика и от колегите, с които споделих
–

единствена.

Районна

административният

прокуратура

ръководител

прецени,

–
че

Разлог,
следва

да

прекрати преписката и да я изпрати на областния управител за
налагане на наказание. Но тук е приложено и от областния
управител до Районна прокуратура – Разлог, в което подробно е
обосновано,

че

отказва

да

издаде

такова

наказателно

постановление и им е върнал преписката. А пък след това
Разлог са преценили, че трябва да я прекратят частично,
частично да направят нова преписка. Но с това, колеги, ще ви
занимавам в следващото заседание. Ще кача абсолютно всички
материали, тъй като е интересна практиката на Районна
прокуратура – Разлог. На следващото заседание ще поставя на
обсъждане постановлението на Районна прокуратура – Разлог,
което е изпратено на ОИК – Разлог. Те правят това заседание и
го препращат обаче на Централната избирателна комисия по
компетентност.

На

следващото

заседание

ще

ви

бъде

предоставено за становище и за предложение, колеги.
Предлагам

ви

сега

да

одобрим

заплащане

на

възнаграждението за проведеното заседание на ОИК – Разлог.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Баханов. Следващото ни заседание ще бъде в четвъртък, моля
ви дотогава да публикувате преписката.
Колеги, коментари по предложението за изплащане на

възнаграждението за това заседание? Не виждам. Режим на
гласуване.
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Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.)
Колеги, преминаваме към следваща точка – доклад
относно решение на Европейския съд по правата на човека.
Точка 8. Доклад относно решение на Европейския съд
по правата на човека.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

във

вътрешната мрежа в моя папка е публикувано писмо от
Министерството на правосъдието от заместник-министър на
правосъдието с вх. № НС-04-1 от 21 юли 2016 г. С това писмо
заместник-министърът

на

правосъдието

адресира

Конституционния съд, председателя на Комисията по правни
въпроси към Народното събрание и Централната избирателна
комисия с информация относно решение на Европейския съд по
правата на човека по делото „Ризá и други срещу България”,
жалбите със съответните номера, подадени пред Европейския
съд по правата на човека. В писмото Министерството на
правосъдието ни уведомява, че Европейският съд по правата на
човека е постановил, че българската държава е нарушила чл. 3
от Протокол № 1 към Европейската конвенция за защита
правата на човека и основните свободи.
Вие ще се запознаете с писмото. В него са изведени част
от мотивите на Европейския съд по правата на човека. В края
на

писмото

информира,

заместник-министърът
че

окончателните

на

основание

решения

на

чл.

съда

на
46
по

правосъдието
от
всяко

ни

Конвенцията
дело

имат

задължителна сила и подлежат на изпълнение под контрола на
Комитета на министрите.
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Към писмото е приложено и решението, което е в голям
обем.
Колеги, тъй като ние сме правоприлагащ орган и
изпълняваме закона такъв какъвто е, ви го докладвам за
сведение, понеже считам, че ние нямаме отношение към този
въпрос. Докладът ми е за сведение.
Продължаваме със следваща точка от дневния ред –
доклад относно участие на представители на ЦИК в работната
среща,

организирана

от

Дипломатическия

институт

на

Министерството на външните работи. Заповядайте, господин
Андреев.
Точка 9. Доклад относно участие на представители на ЦИК
в работна среща, организирана от Дипломатическия институт на
Министерството на външните работи.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, така както
беше прието с протоколно решение на Централната избирателна
комисия, на организирания от Дипломатическия институт към
Министерството на външните работи семинар за дипломатически
представители, които в момента ще заминават зад граница,
встъпвайки в своя мандат, бяхме определени трима колеги – аз,
колегата Иванка Грозева и колегата Румен Цачев, които да
участваме в един от модулите в семинара, а именно промените в
изборното законодателство и предстоящи въпроси, свързани с
организацията на изборите за президент и вицепрезидент и
националния референдум през есента на тази година.
Този модул беше променен и беше от 9 ч. сутринта до
10,30 ч., като семинарът се провеждаше в една от залите на
Министерството

на

външните

работи.

В

семинара

бяха

определени като участници 20 посланици, които следва да заминат
и да встъпят в своите длъжности в различни държави, не само
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европейски, но и по света, за държави в източните страни. Целта
беше ние да представим съвсем накратко промените, които бяха
приети и бяха публикувани в петък, когато ние бяхме на семинара, и
съответно да бъдат зададени въпроси от тяхна страна, въпроси,
които са свързани с организацията на секциите в чужбина, въпроси,
свързани

с

приемането

на

съответните

заявления.

Между

участниците в семинара има хора, които са били на предходни
дипломатически мисии и имат представа от провеждане на избори,
но имаше и хора, на които за първи път ще им предстои да
организират изборния процес извън страната.
След

като

организаторите

за

благодарихме
поканата,

на

която

участниците
беше

и

отправена

на
към

Централната избирателна комисия за един такъв директен
контакт с тях, макар и малко предварителен с оглед на тепърва
публикуваните промени, но така или иначе, това е една добра
практика, която считам, че оттук нататък ако се развие, би
могла да спомогне както на Министерството на външните
работи и на дипломатическите представители, така и на нас да
обсъждаме всички въпроси, след което ние да можем да внесем
и в Централната избирателна комисия, тъй като имаше и
въпроси, които са чисто технически и би трябвало все пак ние
да помислим при приемането на нашите принципни решения
във връзка с тези въпроси по организацията.
Хубавото нещо е, че вече е определен, поне за момента,
посланик Такев, той е постоянен секретар на Министерството
на външните работи и той ще отговаря за организацията на
ниво министерство отделно от министъра или съответно
заместник-министър, но чисто оперативно за организацията на
изборите в чужбина. Ние разменихме контакти, за да можем да
поддържаме една постоянна връзка.
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Съвсем накратко ги запознахме с различните неща, които
са въведени, а именно отпаднаха автоматичните секции по чл.
14, но така или иначе, в момента имаме едни, пак да ги наречем
автоматични, тъй като в дипломатическите и консулските
представителства при всички случаи се откриват избирателни
секции извън страната. В тази връзка нашата молба, която
изказахме и тримата, е на първо място, да ни бъде предоставен
списъкът на местата, където има открити дипломатически и
консулски представителства във всички държави, тъй като
имаме и разрешителен режим за откриване на секции в
определени държави, при други имаме само уведомителен и в
тази връзка тази информация, а пък и ангажимента на тези
дипломатически представители е веднага щом встъпят и бъдат
насрочени изборите, да подадат тези искания към приемащата
държава, за да може ние да имаме представа къде по какъв ред
се отварят, тъй като знаем, че вече до 35 секции следва да бъдат
открити въз основа на заявление извън местата, където са
дипломатическите и консулските представителства.
Въпросите бяха свързани със заявлението и тук колегата
Цачев много на място и много добре постави въпроса, че
Централната

избирателна комисия евентуално ще мисли,

защото имаме и национален референдум, тоест заявлението
евентуално да важи и за едното, и за другото, защото иначе
това означава, че ще има много заявления и ще се дублират.
Нов въпрос, който поставиха и който беше на обсъждане,
това е въпросът на пребиваване или настоящ адрес извън
страната, че в заявленията вече трябва да се посочва, както и
необходимостта евентуално в заявлението и ние това ще го
видим при разглеждане то на изборните книжа и евентуални
промени, да бъде посочен електронен адрес, защото ако не е
посочен такъв, няма да има обратна връзка с избирателите.
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Всички тези въпроси бяха поставени. Участниците бяха
много активни от гледна точка на въпросите, които бяха
зададени, коментари във връзка с предходните избори, че е
имало места, на които са били открити секции, след което са се
явили много по-малко избиратели, а са били открити на
принципа на автоматичните секции. Така или иначе, тези
въпроси ние не може да ги коментираме, тъй като ние като
Централна избирателна комисия сме правоприлагащ орган и не
бихме могли да не приложим закона такъв какъвто е към
момента на провеждането на изборите.
Разбира се, остана и нашето пожелание във всички
случаи, когато има въпроси, било то чрез Министерството на
външните работи, а ако има конкретни въпроси, които да бъдат
поставени, биха могли да се свържат с нас, за да можем ние да
ги изясним, както и да следят нашата страница. Ние посочихме,
както

е

и

редно,

че

в

момента

готвим

проектите

на

принципните решения на Централната избирателна комисия,
които ще бъдат приети и те ще бъдат качени на нашата
страница и оттам биха могли да се запознаят с всички въпроси,
тъй като едно от първите решения е за условията и реда за
гласуване извън страната. Всички знаем, че 57 дни преди
изборния ден ние трябва да приемем това решение, тоест тези
въпроси ще бъдат уредени, за да можем да им дадем и отговори
на въпросите, които поставят.
Това, което в една степен коментираха с благодарност,
но от друга страна, поставиха и въпроса да мислим как да
облекчим предаването на резултатите от изборите, тъй като в
случая имаме и преместване на изборния ден с един час покъсно, тоест от 7 ч. сутринта до 21 ч. вечерта най-късно (иначе
до 20 ч.). Често пъти секционните избирателни комисии са
настанени в наети помещения и на другия ден хората застъпват
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на работа, тоест не може да се изчаква, ако евентуално има
забавяне. Това са въпроси, които ние казахме, че ще бъдат
обсъдени, разбира се, двустранно заедно с представителите на
Министерството на външните работи в рамките на това, което е
възможно и в рамките на Изборния кодекс.
Това бяха основните въпроси. Колегите Грозева и Цачев
ще ме допълнят, ако нещо съм пропуснал.
По отношение и на разяснителната кампания казахме, че
ние готвим принципно и такива материали, които да са
нагледни, освен чисто методическите указания, които да
подпомогнат секционните избирателни комисии извън страната
в деня на изборите. Споменахме и новите моменти, а именно че
ако няма достатъчно предложения за секционните избирателни
комисии, в този случай ние ще качим, така както е предвидено
в изменението на Изборния кодекс, свободните места, за да
може евентуално да се правят предложения и от организациите
на българите в чужбина.
Това е от мен. Ако другите колеги искат да добавят
нещо.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Аз напълно се съгласявам с това,
което каза колегата много изчерпателно. Само ще добавя, че им
обяснихме

технологията

на

назначаване

на

секционните

избирателни комисии, тъй като някои от тях не бяха добре
запознати. И коментирахме, че веднага след насрочване на
изборите трябва да отправим писмо до министъра на външните
работи,

за

да

ни

изпратят

местата,

където

имаме

дипломатически и консулски представителства, това ще бъде
следващото

решение,

което

трябва

да

вземем,

с

цел

ограничаване на заявленията, тъй като след като лицата,
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живеещи извън страната, видят местата, където автоматично,
така да се каже, ще бъдат образувани секции и не се изисква за
тяхното образуване заявления, няма да подават заявления за
тях.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН

ЦАЧЕВ:

Колегата

Андреев

беше

доста

изчерпателен. Бяха поставени много въпроси, той каза някои от
тях, други сме отбелязали, които ще разискваме. Той каза и то е
така, автоматичните секции ги няма, но имаме други секции,
които се разкриват по силата на чл. 14 от Изборния кодекс.
Въпросите,

които

бяха

поставени,

бяха

с

практическа

насоченост. От стотината посолства, които имаме и сега трябва
да се образуват избирателни секции, те много добре знаят, а и
ние знаем, че има секции, където въобще не се гласува. И тук
говорим за ресурса и за цената на гласа и за средствата, които
се дават от държавата в посолства, където има по двама
служители,

трябва

да

има

избирателна

секция,

като

предварително е ясно, че няма да отиде никой да гласува. Това
са въпроси извън нашия обхват на дейност но от страна на
държавата

трябва

наистина

да

се

помисли

доколко

е

целесъобразно и както в случаите, когато е застрашено
здравето или животът на гражданите не се образуват секции,
така и в такива случаи просто да не се правят излишни усилия и
да се хвърлят излишни средства.
Наистина трябва да помислим когато гледаме къде
можем да спестим и бюрокрация, и документи, за да се облекчи
изборният процес в чужбина и да бъде по-лесно и на
комисиите, и на избирателите.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Цачев. Благодаря, господин Андреев, госпожо Грозева. Разбира
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се, ние би трябвало сериозно да помислим, когато подготвяме
изборните книжа, дали ще правим изборни книги, които ще
бъдат ПВР/НР. Възможно е по отношение на заявленията да се
направи дискусия в Централната избирателна комисия, както по
всички останали въпроси.
Позволете ми да изразя лично отношение. Аз съм много
доволна от тази среща, защото е предварителна и е спокойна.
Най-доброто, което може да се случи по повод организация и
произвеждане на избори, е една добра координация между
различните органи в рамките на тяхната компетентност, която
да започне своевременно и бавно и спокойно да продължаваме
процеса напред.
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния
ред – доклади по писма.
Точка 10. Доклади по писма.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, започвам
доклади по писма в последователността, в която са ми
подредени преписките.
На първо място, колеги, във вътрешната мрежа в моя
папка е качен един проект на писмо. Във връзка с измененията
в Изборния кодекс от 22 юли 2016 г. – вие сте информирани –
че се засилва прозрачността на Централната избирателна
комисия и в тази връзка в чл. 54, ал. 3 е извършена промяна,
като на Централната избирателна комисия се възлага да
публикува

на

интернет

страницата

си

видеозаписа

от

заседанията на комисията с времеви индекс, позволяващ
визуализирането на видеозаписа от заседанието по части
съобразно точките от дневния ред.
В тази връзка, колеги, ви предлагам да изпратим едно
писмо до господин Филипов, изпълнителен директор на
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„Информационно обслужване” АД, който да отправи към нас
предложение относно въвеждането на този времеви индекс.
Това е съдържанието на писмото, колеги. Адресираме
господин Филипов, защото той е нашият контрагент във връзка
с поддръжката на интернет страницата ни.
Имате ли предложения за изменение или допълнение към
така предложения ви проект на писмо?
Режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Румен Цачев и Таня Цанева.)
Колеги, вторият набор преписки, които ще ви докладвам, е
във връзка с машинното преброяване.
Във вътрешната мрежа с вх. № ЦИК-00-531 от 25 юли 2016
г. сме получили отговора на ОССЕ по запитването на ЦИК относно
използване на нови технологии за гласуване, препратен от
Министерството на външните работи. Това е преписка, която
господин Чаушев докладва миналия път и аз предложих да се
изпрати едно писмо до държавите, в които има сканиране,
респективно машинно преброяване на резултатите с въпроси до
органите за управление на избори там, свързани с машинното
преброяване.
Така че тази преписка ви я докладвам за сведение.
Във връзка с тази преписка са получени още две преписки:
вх. № към ЦИК-07-78 от 26 юли 2016 г. от Световната асоциация на
органите за управление на избори и с вх. № ЦИК-07-84 от 26 юли
2016 г. от Федералната избирателна комисия на Съединените
американски щати. Дала съм за превод тези преписки, но с оглед
пестене на процесуално време ще ви резюмирам за какво става дума
и ще ви направя предложение.
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В първата преписка – от Световната асоциация на органите за
управление на избори, са ни предоставили информация, един
огромен списък от държави, в които има машинно гласуване,
машинно преброяване, гласуване посредством интернет, различни
форми на гласуване, включително и гласуване посредством
мобилни телефони.
В преписката от Федералната избирателна комисия на
Съединените американски щати се обръщат към нас, като казват, че
не е в тяхната компетентност да осъществяват контрол или
методическо ръководство върху начините на гласуване, машинно
гласуване и машинно преброяване, но в същото време ни насочват
към друга комисия, която е комисия за подпомагане на изборите,
която би могла да ни предостави такава помощ и експертиза, като са
предоставили телефон за контакт.
Колеги, когато тези преписки бъдат преведени на български
език, аз ще ги върна в заседание, но днес ви предлагам на всички
държави от списъка, предоставени от Световната асоциация на
органите

за

управление

на

избори,

и

след

свързване

с

подпомагащата изборите комисия в Съединените американски щати,
на която ще намерим електронния адрес, да изпратим същото писмо,
което изпратихме и на другите органи за управление на избори с
въпроси относно машинното преброяване.
Това е моето предложение. Имате ли коментари?
Режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.)
Колеги,

продължавам

със

следващ

доклад.

Във

вътрешната мрежа с вх. № ЦИК-10-6 от 25 юли 2016 г.
Българската

народна

банка

уведомява

министерствата

и
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ведомствата, че от 1 август 2016 г. операциите по приемане и
изплащане на банкноти и разменни монети при внасяне по и
теглене от сметка, чийто титуляр са бюджетни организации и
други лица по чл. 39 от Закона за БНБ, ще се извършва в
касовия център на Българската народна банка в София, ул.
„Михаил Тенев” № 10, зад Търговския център на бул.
„Цариградско шосе”, със съответното работно време.
Колеги, когато получих преписката, си позволих да
възложа

на

госпожа

Манолова,

директора

на

дирекция

„Администрация”, да отправи предложение за организация на
процеса.
Докладвам ви сега за сведение, ще върна преписката в
залата.
Колеги, за сведение, одобрихме по вх. № ЦИК-09-49
докладна записка от госпожа Манолова относно подновяване на
удостоверение за електронен подпис, одобрено на 19 юли 2016
г. И днес ни информират с вх. № ЦИК-00-529, че електронният
подпис на господин Желязков от администрацията е обновен.
Колеги, с входящи номера ЦИК-00-527 от 21 юли 2016 г.
Министерството на финансите ни е изпратило писмо за
определяне на експерт от Министерството на финансите за
участие

в

конкурсна

комисия

за

длъжността

финансов

контрольор в администрацията на Централната избирателна
комисия. Публикувано е във вътрешната мрежа. Ще предоставя
тази информация и на конкурсната комисия, която разбрах,че
вие сте гласували.
С вх. № ЦИК-00-528 от 22 юли 2016 г. сме получили
писмо от Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, с което писмо ни информират, че
към настоящия момент министерството няма възможност да
предложи

участник

за

комисията,

който

да

притежава
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необходимата квалификация и опит за извършване на преценка
на професионалните качества на кандидатите. В тази връзка
беше

осъществена

комуникация

с

главния

секретар

на

Народното събрание и в рамките на днешния и утрешния ден
очакваме предложение от Народното събрание за експерт,
който да участва в конкурсната комисия за наемане на експерт
информационни и комуникационни технологии.
Колеги, към днешна дата – знаете, че е крайният срок за
подаване на документи е 28 юли, тоест четвъртък – към днешна
дата са подадени четири пакета документи за длъжността
юрисконсулт, един пакет документи за длъжността финансов
контрольор и нито един за длъжността информационни и
комуникационни технологии. Колеги, ние дадохме публичност
на нашите конкурси, но молбата ми към всички вас е, ако
познавате институции и лица, които биха имали интерес, да ги
адресирате, за да участват в нашия конкурс.
Колеги, отново с необходимостта от запълване на
администрацията на Централната избирателна комисия още два
доклада.
На първо място, вие сте разгледали вече докладна
записка от една от стенографките, свързана с измененията в чл.
54 от Изборния кодекс и необходимостта от наемане на повече
стенографи, които да обезпечат дейността на Комисията по
начин така че ние да съумеем да публикуваме протоколите от
нашите заседания в срок от 24 часа от провеждане на
съответното заседание. Как да стане това, е следваща тема,
мислила съм по въпроса, има време да говорим, но към днешна
дата ви отправям следното предложение: работната група,
която прегледа създадената от администрацията конкурсна
документация и обявления за конкурси, да погледне във
вътрешната

мрежа

предложение,

предоставено

ни

от
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администрацията, за обявление за конкурс за стенографи, да
помисли за такъв конкурс, който ние да обявим, и да видим
дали и доколко ще има интерес от страна на потенциални
стенографи да участват в този конкурс.
Колеги, подлагам на гласуване работната група по
конкурсите, която създадохме, да разгледа и да подготви
конкурс за наемане на стенографи.
Режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.)
В същата връзка, колеги, във вътрешната мрежа в моя
папка има папка „Процедура машинопис 2014 г., документи”. С
оглед изразеното становище от страна на директора на
дирекция

„Администрация”

на

звено

„Машинопис”

и

предстоящите избори и референдум, ми се струва, че е
необходимо да наемем поне още един човек машинопис по
граждански договор за времето на активния ни период.
Подлагам на гласуване същата работна група да прегледа
и документите, свързани с процедурата, която обявихме, да ги
актуализира, така че да обявим нова процедура
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 9 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев); против – 2 (Георги Баханов и
Таня Цанева).
Колеги, бих искала да ви докладвам за сведение, че съм
получила призовка за свидетел да се яви в Софийски районен
съд, Осми състав, на 12 октомври 2016 г. по дело, което не ми е
известно и поради тази причина възложих на господин
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Желязков да извърши справка по делото. Не отговарям в
момента на съда, но ми се струва, че на тази дата ще бъде в
обективна невъзможност и ако това е така, тогава ще уведомя
съда за това.
На следващо място, колеги, във вътрешната мрежа има
един проект на писмо до госпожа Цачева, председател на
Народното

събрание,

във

връзка

с

изтичане

срока

на

споразумението между Централната избирателна комисия и
Народното събрание и с оглед обезпечаване на условия за
работа на Централната избирателна комисия да изпратим писмо
срокът на неговото действие отново да бъде удължен.
Колеги, коментари? Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Предлагам ви, колеги, да
изпратим и цялата кореспонденция, която имахме с кабинета на
многоуважаемия министър-председател, знаем, че той беше
много зает, но да изпратим, за да се види, че сме правили
усилия и не зависи от нас. Плюс писмата на госпожа
Фъндъкова – каквото имаме да изпратим, за да видят, че ние
действаме по въпроса. Ако не възразявате.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, във връзка с
проведената дискусия в оперативен порядък, ще отложим
текста на това писмо и ще влезе в зала в четвъртък.
На

следващо

място,

колеги,

госпожа

Солакова

в

предходно заседание припомни писмото от НСО във връзка с
предоставяне на три броя автомобили. Доколкото знам, тази
преписка е забавена с цел да влезе в сила ЗИД на Изборния
кодекс, който вече е в сила от 22 юли и в тази връзка се
обръщам към вас с въпрос да се обърнем към министърпредседателя на Република България на основание чл. 18 да
поискаме

съдействие

за

осигуряване

на

транспортното

обслужване на Централната избирателна комисия.
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Колеги, след обсъждане в оперативен порядък ви
предлагам да изпратим писмо до министър-председателя с
копие до началника на Националната служба за охрана във
връзка с чл. 18 да ни се съдейства за осигуряване на
транспортното

обслужване

на

Централната

избирателна

комисия по време на активния период, като приложим писмо
вх. № ЦИК-00-512 от 14 юли 2016 г.
Режим на гласуване, колеги.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 9 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Румен Цачев и Таня Цанева); против – 2 (Георги Баханов,
Росица Матева).
Колеги, тъй като има уговорка да се организира среща с
администрацията на Министерския съвет, считате ли за удобно
това да стане в четвъртък в 14 ч.? Приемам за удобно. Сега
въпросът, който поставям, е само госпожа Янева и господин
Цонков ли или желаем да поканим на тази среща и от дирекция
„Обществени поръчки”, от Финансова дирекция?
Колеги, обсъдихме – само госпожа Янева и господин
Цонков в 14 ч. в четвъртък ще дойдат на среща с Централната
избирателна комисия.
И последният ми доклад. Колеги, във вътрешната мрежа
в моя папка Печатницата на БНБ е изпратила писмо във връзка
с наше писмо относно становище за проект на решение за
допълнение на определени приложения молят да потвърдим
измененията в т. 1.1. и т. 2.1. на Приложение № 1 и
Приложение № 2 към Решение № 3057-МИ от 4 февруари 2016
г. Към днешна дата ви го докладвам за сведение, ще го върна
отново в зала.
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Продължаваме със следващ докладчик по тази точка –
това е госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
писмо от Националното сдружение на общините в Република
България, вх. № ПВР-00-15 от 25 юли 2016 г. Освен писмото,
което е качено във вътрешната мрежа, можете да го погледнете,
ви докладвам, че вчера ми се обади Силвия Георгиева, която е
говорила с колегите Андреев, Цачев и Мусорлиева на срещата,
която беше организирана със секретарите на общините в
Република България в Габровско. В тази връзка и във връзка с
нашата идея по разяснителната кампания да проведем такава
среща с представители на общините по повод предстоящите
избори

и

национален

референдум.

Те

са

подготвили

организирането на такава среща за 9 и 10 септември в Пловдив
с тази предварителна програма, която ни изпращат. И тъй като
вчера в разговора аз споделих, че при обсъждането на доклада
след проведената среща със секретарите ние сме обсъждали
вариант да бъде разделена България на две части, за да бъде
проведена среща примерно на общините от Северна България в
един момент, на общините от Южна България в друг България,
или на Западна и Източна да бъде разделена. Както виждате в
предложението, този разговор е намерил отражение, тоест те
предлагат да се организират срещи на 1 и 2 септември в Плевен
за Северна България и на 9 и 10 септември в Пловдив за Южна
България.
Аз ви предлагам да помислим дали да приемем по този
начин да бъдат организирани тези среща, тъй като тя каза, че по
принцип на такива срещи очакват около 150-160 представители
на общини, не повече. От 265 се очаква да присъстват 160. При
това положение дали да разделяме да бъде на две срещи или да
бъде

организирана

само

една

среща,

както

е

тяхната
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предварителна нагласа, на 9 и 10 в Пловдив, тъй като на
обученията на районните избирателни комисии знаете, че така
или иначе присъстват представители и на общините и там може
да се обсъждат същите въпроси, които евентуално бихме
обсъждали и на тези две срещи.
Така че ви предлагам да помислим по този въпрос и да
решим какво да им отговорим, защото за тях е важно по-рано
да им кажем кога предлагаме да бъдат срещите и две ли да
бъдат или една, за да се заемат с организацията.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Матева, за поставения въпрос. Колеги, нека да помислим и да
остане за четвъртък, за да преценим с оглед и евентуалната
хронограма с оглед на това колко лица може да отдели
Централната

избирателна

комисия.

Да

направим

и

тази

преценка и в четвъртък да решим.
Продължете доклада си, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ПВР-00-12 от 25 юли 2016 г., то също е качено във вътрешната
мрежа. То е във връзка с разяснителната кампания и с тримата
експерти, които миналия път гласувахме и наехме да подготвят
задание във връзка с провеждането на конкурс и за избор на
изпълнители за разяснителна и информационно-разяснителната
кампания

за

предстоящите

избори

за

президент

и

вицепрезидент и за националния референдум. Изпращат ни
предложение на 9 или 10 август в удобно време във времевия
диапазон 11-18 ч. могат и тримата експерти да се явят в
Централната

избирателна

комисия,

за

да

ни

представят

заданието, което са изготвили. Аз ви предлагам, ако искате, 9
август е във вторник и можем да направим срещата след
заседанието. Така че, ако сте съгласни, да им върна отговор, че
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на 9 август в 14 ч. сме готови да се срещнем с тримата
експерти, за да защитят заданието.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

чухте

предложението. Коментари? Не виждам. Режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.)
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо вх. №
ЕП-03-1 от 22 юли 2016 г. То е изпратено от госпожа
Християна Грозданова, но на практика е препратено от Наталия
Узунова, която е нашият представител в Европейската комисия
и с която поддържаме контакт във връзка с изменението, което
предстои на Акта за избиране на членове на Европейски
парламент. С това писмо ни информират, че процедурата по
подбор за определяне на директор на органа и на европейските
политически партии и европейските политически фондации,
която е разписана в съответния регламент, който е посочен, е
приключила. В момента проекта за решение за номиниране на
директор е готов и се преглежда от юристите-лингвисти.
Очаква се писмената процедура по съгласуването на проекта да
започне на 27 юли и когато бъде публикуван в портала на
делегатите, същият ще бъде предоставен за становище от
българска страна.
Предполагам, че отново ще бъдем информирани, така че
сега ви го докладвам за сведение.
Също така за сведение ви докладвам покана за семинар
по Закона за обществените поръчки. Тя е с вх. № ЦИК-00-530
от 25 юли 2016 г., предполагам че е качена във вътрешната
мрежа там, където са всички покани. Докладвам ви го за
сведение, тъй като ние имаме решение на 1 юли да бъде
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проведено обучение на администрацията и цялата комисия при
нас.
Имам подготвено едно писмо във вътрешната мрежа до
господин Гетов, ГД „ГРАО”. То отново е във връзка с
концепцията за разяснителна кампания, която приехме и с
нашето решение, ако имаме възможност, да изпратим лични
писма на всички, които навършват 18 години през тази година,
за гласуването. Проведохме телефонен разговор с господин
Гетов, но той помоли да има писмо, с което да го поканим на
среща, така че съм подготвила писмо в този смисъл и ви
предлагам да го гласуваме. Впоследствие в оперативен порядък
ще определим ден и час за среща.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 9 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев); против – 1 (Таня Цанева.)
Госпожа Цанева е следващ докладчик. Заповядайте,
госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № МИ-06-639 от 25 юли
2016 г. сме получили писмо от кмета на община Рила, с което
ни изпраща документи, свързани с отваряне на запечатано
помещение. За сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Следващ докладчик е
госпожа Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, докладвам
ви две писма във връзка с Трета международна конференция на
Постоянни избирателен орган на Румъния, която ще се проведе
на 6 и 7 октомври 2016 г. на тема „Модернизация на изборния
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процес”. Можете да я видите и в случай че се прецени да
участваме, който желае да участва, да изяви желание.
Докладвам ви също за една среща, но тя е в период, в
който ние ще сме много активни. Срещата е на 9 и 10 ноември
във

Вашингтон,

Колумбия,

където

е

Седмата

световна

конференция по организация и провеждане на избори ГО-7.
Също ще я погледнете и ще изразите мнение и желание.
И последно, аз ви го докладвах в предходно заседание,
има допълнителни уточнения за поканата, свързана с Босна и
Херцеговина. Можете да ги видите.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Господин
Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в моя папка има превод на един текст с изх. № 07-80 от
25 юли 2016 г. По същество това е информация, получена от
IBM еволюйшън груп, в която в отговор на нашите запитвания
до ОССЕ и пр. ни се представя описание на един продукт на
тази фирма, която е използвана в Казахстан и редица други
страни. Става въпрос за дистанционно обучение, уважаеми
колеги

–

цялостен

продукт

и

описание

на

схема

за

дистанционно обучение. Посочва се, че обхватът примерно в
Албания, където са използвали този продукт, е на база 60
хиляди човека в секционна избирателна комисия.
Докладвам ви го за сведение към днешна дата. Мисля, че
събужда интерес да се използват технологиите в обучителния
процес. Запознайте се, материалът е много интересен. Ще го
докладвам впоследствие евентуално да обсъдим в дълбочина
възможностите, които ни се представят.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Чаушев.
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Преминаваме към следващата точка от дневния ред –
постановления

на

прокуратури.

Заповядайте,

господин

Сюлейман.
Точка 11. Доклади по постановления на прокуратури.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Всички постановления за отказ за
образуване на досъдебно производство от периода 26 май до 22
юли 2016 г., които са ми разпределени, са сканирани в
изпълнение

на

протоколното

решение

на

Централната

избирателна комисия и са качени в моя папка.
За евроизборите има едно постановление за прекратяване
на наказателно производство, всички останали 38 са в папката
от местни избори. Аз съм ги прочел и съм се запознал подробно
с всички и моето становище е, че всички те трябва да бъдат
оставени за сведение. Прегледайте ги, запознайте се, ако не сте
съгласни с моето становище, може да върнем в следващо
заседание онова постановление, с което вие не сте съгласни, да
го обсъдим и евентуално да го обжалваме.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, в предходен мой
доклад по повод на постъпило искане за изплащане на
възнаграждение от Общинската избирателна комисия – Разлог,
ви

докладвах,

че

е

постъпила

прокурорска

преписка

в

Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-880 от 25
юли 2016 г. Както казах и в предходния ми доклад, ще бъдат
сканирани и качени материалите по нея и ще бъде предмет на
разискване в следващо заседание. Благодаря ви.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Баханов.

Преминаваме

госпожо Матева.

към

точка

„Разни”,

заповядайте,
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Точка 12. Разни.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, информирам ви,
че в изпълнение на концепцията за разяснителна кампания,
която приехме, сме организирали за утре две срещи. Първата е
с представител на Столична община на заместник-кмета по
финанси, който не може да се срещне с нас и изпраща свой
представител, за да се запознае с нашето намерение и желание
да използваме градския транспорт и спирките и метрото, за да
информираме гражданите с материали по разяснителната
кампания. Срещата е утре от 10,30 ч.
Втората среща е от 11 ч. с търговския директор на
„Български пощи” отново във връзка с разпространение на
материали

за

разяснителната

кампания

и

евентуално

възможността да изпращаме писма чрез тях.
Срещите са, за да договорим и с двете организации
възможността за сътрудничество по възможност с минимално
заплащане или безплатно. Уведомявам ви, че на срещите ще
присъстваме аз, колегите Баханов, Сюлейман и Пенев и всички
останали, които желаят, могат да присъстват. Срещите ще се
проведат в тази зала.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Матева.
Колеги, позволете ми и аз да взема отношение в точка
„Разни”. Утре след тези срещи и в рамките на четвъртък и
петък се обръщам с молба към работните групи в Централната
избирателна комисия, първо, Работна група по машинно
гласуване да се събере и да предостави на базата на наличната
документация,

предоставена

от

администрацията

на

Министерския съвет, а също така и свалена от страницата на
администрацията

на

Министерския

съвет

и

с

оглед

необходимостта от организиране и произвеждане на машинно
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гласуване в поне 500 секции, да предостави прогнозна стойност
на обществената поръчка, за да мога аз, колеги, да проведа
необходимия разговор с министъра на финансите и ако се
окаже възможно, да обявим тази поръчка по-рано преди
решението на Народното събрание за насрочване на изборите.
Проектите на решения също трябва да бъдат подготвени, за да
можем ние да обявим поръчката.
Помолих

да

проучат

съобразно

новия

Закон

за

обществените поръчки юрисконсулт Желязков дали това е
възможно, да, възможно е такова предварително обявяване.
На второ място, отново за следващия вторник искам
готовност за заседанието (не сега за четвъртък, а за вторник) на
работна група Организационно-технически въпроси – въпроса
за деловодната система и нейното подобряване, въпроса
продължаваме ли с тези преводачески фирми или с нови, и
предложение

относно

работните

групи

на

Централната

избирателна комисия, как и по какъв начин те да бъдат
преброени, а също така как да се промени съставът на тези
комисии, включително

ръководства,

знаете

поради

каква

причина това се налага.
На трето място, колеги, моля Работната група по
принципните решения, като благодаря на госпожа Матева във
връзка със списъка относно принципните решения за нови и
частични избори, апелирам наистина към вас всички решения,
които би следвало да бъдат променени, колеги, които сте тук,
да извършите тази промяна, за да можем да ги гледаме след
това.
РОСИЦА МАТЕВА: Само в допълнение, колеги, на
мейлите ви е изпратена една табличка, моля ви да я погледнете.
Записани са инициалите на всеки един от вас кои решения е
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изготвил и моля да прецени необходимостта от изменение на
това решение или подготовката на ново.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

с

това

закривам днешното заседание на Централната избирателна
комисия. Свиквам следващото заседание на Комисията в
четвъртък от 10,30 ч.
(Закрито в 13,00 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Мусорлиева
Стенограф:
Стойка Белова

