
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 369 

На  28  юли  2016  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Докладват: Румен Цачев, Метин Сюлейман

2. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладват: Румен Цачев, Иванка Грозева, Метин 

Сюлейман, Ерхан Чаушев

3. Доклади по писма. 

Докладват:  Ивилина  Алексиева,  Румен  Цачев,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Таня Цанева, Ерхан Чаушев 

4. Доклади по постановления на прокуратури. 

Докладва: Владимир Пенев

5. Разни. 

Докладва: Владимир Пенев

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Александър Андреев, 

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, 

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова, 

Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, 

Мария Бойкинова, Румяна Стоева-Сидерова и Цветозар Томов.



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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  10  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 28 юли 2016 г. 

Разполагате с проект за дневен ред. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на 

така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля да ме включите в доклади по писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да ме включите в  доклади по писма и 

искания за изплащане на възнаграждения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах. 

Други? – Не виждам. 

Колеги, режим на гласуване… 

Колеги, отменям електронното гласуване поради проблем в 

системата. Ще гласуваме с вдигане на ръка. 

Който е съгласен с така предложения и допълнен дневен ред, 

моля да гласува. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Росица  

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма. 

Дневният ред е приет. 

Колеги,  преди  да  преминем  към  разглеждането  на  точка 

първа  от  дневния  ред,  първо,  бих  искала  да  ви  информирам,  че 
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всички колеги,  които отсъстват от залата,  отсъстват по обективни 

причини. 

На второ място, колеги, измежду отсъстващите са заместник-

председателят  и  секретарят  на  Централната  избирателна  комисия. 

Затова ние би трябвало да определим лице измежду нашия състав, 

което да подписва решенията,  писмата и другата документация за 

секретар. 

Колеги,  отново  предлагам  това  да  бъде  господин  Цачев. 

Имате ли други предложения? Господин Цачев е съгласен. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Росица  

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги,  преминаваме към разглеждането на точка първа от 

дневния ред: 

1. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Първи докладчик е господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № МИ-

06-641 от 25.07.2016 г. – писмо от кмета на община Ценово, с което 

ни  уведомява  за  отваряне  на  помещение,  в  което  се  съхраняват 

изборни книжа и материали от местните избори през 2011 г.  Към 

писмото  е  приложен  протокол  от  комисията  за  отваряне  на 

помещението, както и заповед за назначаването на тази комисия. 

Докладвам го за сведение. 

Докладвам ви също така вх. № МИ-14-166 от 25.07.2016 г. – 

писмо  от  кмета  на  община  Ценово,  с  молба  за  отварянето  на 

запечатано  помещение,  в  което  се  съдържат  изборни  книжа  и 
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материали от частичен избор, произведен през 2012 г., във връзка с 

извършването на експертиза и предаването им в „Държавен архив“. 

Във  вътрешната  мрежа  се  намира  проект  на  решение. 

Предлагам да  разрешим отварянето на  помещението във връзка  с 

извършване  на  експертиза  и  предаване  на  изборните  книжа  от 

частичния избор за кмет на кметство Долна Студена, произведени на 

11 март 2012 г., по реда, който сме определили в наше Решение № 

2662-МИ/НР от  18  октомври 2015  г.  и  другите  решения,  с  които 

разрешаваме отварянето на помещенията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Цачев. 

Колеги,  виждате  пред  вас  проекта  на  решение.  Имате  ли 

коментари, предложения? – Не виждам. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  с  вдигане  на  ръка  така 

предложения проект на решение. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Росица  

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма. 

Колеги, това е Решение № 3329-МИ. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-06-644 от 

26.07.2016 г. Писмото е от кмета на община Златарица, с което ни 

уведомява,  че  е  отваряно  запечатано  помещение,  в  което  се 

съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от  местните  избори  през 

2015  г.,  във  връзка  с  досъдебно  производство  по  преписка  на 

Районно управление  на  МВР –  Горна  Оряховица.  Към писмото е 

приложен  протокол  за  отваряне  на  помещението,  заповедта  за 

определяне на комисията и други документи, даващи основание за 

отваряне на помещението. 

Това  е  за  сведение,  но  предлагам,  тъй  като  протоколът  за 

отваряне на помещението трябва да бъде съобразен като съдържание 
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с нашето Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г., а именно: 

да бъде посочено в какво състояние са открити книжата, хартиени 

ленти, запечатано ли е било. Цялата тази фактическа обстановка да 

бъде посочена, поради което към подготвил писмо във вътрешната 

мрежа,  което  да  изпратим  до  кмета  на  общината  с  копие  до 

общинската избирателна комисия.  Да ги уведомим да си оформят 

протоколите по реда на нашето Решение № 2662. 

Ако  няма  възражения,  можем  да  приемем  да  изпратим 

писмото до кмета на общината и до ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Цачев. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложеното писмо. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Росица  

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма. 

Предложението се приема. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  И  последно,  с  вх.  №  МИ-06-410  от 

26.07.2016  г.,  кметът  на  община  Ветово  ни  изпраща  протокол  за 

отваряне на помещение във връзка с административно производство, 

изваждане на изборни книжа и материали от местните избори през 

2015  г.,  като  този  протокол  за  отваряне  на  помещението  ни  е 

изпратен  във  връзка  с  наше  писмо,  което  сме  изпратили  с  оглед 

спазване на изискванията на наше Решение № 2662-МИ/НР от 18 

октомври  2015  г.,  тъй  като  протоколът  не  е  бил  оформен  по 

надлежния ред. 

За сведение го докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Цачев. 
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Следващият докладчик е господин Сюлейман – заповядайте. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми колеги,  докладвам  ви  за 

сведение писмо с вх. № ЕП-06-6 от 22 юли 2016 г. от кмета на район 

„Южен“, община Пловдив. С това писмо кметът на район „Южен“, 

община Пловдив ни уведомява за отваряне на помещение, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г.,  като към писмото е приложен и протокол за извършените 

действия при отварянето на това помещение. 

За разлика от докладваното от колегата Цачев, тук колегите 

от общинската администрация на район „Южен“, община Пловдив, 

са  започнали  първо  с  отбелязване  на  състоянието  както  на 

помещението,  така  и  на  изборните  книжа  и  материали  от 

произведените Евроизбори през 2014 г. 

Поводът  за  отварянето  на  помещението  е  искане  от 

Централната избирателна комисия във връзка с информация, която 

ние като ЦИК трябва да  предоставим на Комисията  за  защита от 

дискриминация.  По-точно  трябва  да  представим  копие  от 

избирателните списъци на секция № 71 в район „Южен“, община 

Пловдив. 

След като са направени съответните копия,  помещението е 

запечатано в същия ден с хартиената лента и подпечатано с печата 

на комисията по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс. 

Докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Сюлейман. 

Колеги,  с  това  приключваме  с  точка  първа  и  преминаваме 

към разглеждането на точка втора от дневния ред: 

2. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Първи докладчик е господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-15-886 от 

26.07.2016 г. – искане за изплащане на възнаграждение за заседания 
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и  дежурства,  проведени  от  общинската  избирателна  комисия  – 

Свищов.  Към  искането  е  извършен  предварителен  контрол  и  е 

приложен  съответно  контролен  лист  за  целта.  Спазени  са 

изискванията за приемане на справката и на искането за изплащане 

на възнаграждението. Приложена е и справка с размера на сумите за 

възнаграждение  с  оглед  направеното  искане,  изготвена  от  нашето 

счетоводство. 

Самото  искане  се  отнася  за  проведено  дежурство  на 

21.07.2016 г.  от  председател,  секретар  и  един член на  комисията, 

както и заседание на 22.07.2016 г., с посочени в искането членове на 

общинската  избирателна  комисия.  Заседанието  и  дежурството  са 

проведени  в  изпълнение  и  са  изпълнени  изискванията  на  нашето 

Решение  №  2901-МИ  от  5.11.2015  г.  като  основание  за 

провеждането, за което са представени и необходимите документи. 

Предлагам  да  одобрим  искането  за  изплащане  на 

възнаграждение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Росица  

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма. 

Предложението се приема. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Докладвам  ви  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение за заседания и дежурства, постъпило от общинската 

избирателна комисия – Свищов, с вх. № МИ-15-862 от 20.07.2016 г. 

Всъщност става дума за две искания, като те са под един и същи 

номер и от една и съща дата. 

За  тези  искания  е  извършен  предварителен  контрол  и  е 

налице  контролен  лист.  Има  основание  за  одобряване  на  този 
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разход.  Приложена  е  и  справка  за  размерите  на  сумите  за 

възнаграждения по направените искания. Това са: 

Дежурство,  което  е  проведено  на  дата  06.07.2016  г.  с 

посочени трима членове на комисията,  които са участвали в това 

дежурство; 

Заседание на 07.07.2016 г. с посочени членове на комисията;

Дежурство на 08.07.2016 г., дадено от председател, секретар и 

член на комисията; 

Дежурство на 12.07.2016 г., дадено от председател, секретар и 

член на комисията; 

Също така на 13.07.2016 г. дежурство от трима членове; 

И  на  14.07.2016  г.  заседание  с  посочени  членове  на 

общинската избирателна комисия. 

Заседанията  и  дежурствата  са  в  съответствие  с  нашето 

Решение  №  2901-МИ  от  5.11.2015  г.,  като  са  приложени 

удостоверителните документи за тяхното извършване. Предлагам да 

одобрим  искането  за  изплащане  на  възнагражденията  за  тези 

заседания и дежурства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Росица  

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма. 

Предложението се приема. 

Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  заповядайте, 

госпожо Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател, уважаеми колеги, 

на предходното заседание на 26 юли 2016 г. с протоколно решение 

утвърдихме  изплащането  на  две  проведени  заседания  от  ОИК  – 

Своге. В справката е допусната техническа грешка. На заседанието 
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на  18.07.2016  г.  са  присъствали  10  души,  а  именно  председател, 

заместник-председател,  секретар  и  7  членове,  вместо  6,  както  е 

изписано в справката. 

Предлагам ви да одобрим коригираната справка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е 

съгласен, моля да гласува. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Росица  

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма. 

Предложението се приема. 

Продължаваме със следващ докладчик. Господин Сюлейман, 

заповядайте. 

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

искане с вх. № МИ-15-864 от 25.07.2016 г. Искането е от общинската 

избирателна комисия – Стрелча, за изплащане на възнаграждение на 

членовете на ОИК за проведени две заседания, съответно на 10 юни 

и на 24 юни 2016 г. 

Към това искане са приложени: протоколът от проведеното 

заседание № 37 от 10 юни 2016 г., и протокол № 38 от 24 юни 2016 

г.,  както  и  двете  решения,  които  са  взети  на  проведените  две 

заседания – съответно № 157 и № 158. 

И  на  двете  проведени  заседания,  които  са  проведени  на 

основание Раздел І, т. 1, букви „б“ и „г“ от нашето Решение № 2901-

МИ  от  5.11.2015  г.,  са  прекратени  пълномощията  на  общински 

съветник като първа точка. И като втора точка е обявен за общински 

съветник следващият от листата на политическа партия „Движение 

за права и свободи“ – това е решение № 157. А Решение № 158 е за 

общински  съветник  от  листата  на  Българската  социалистическа 

партия. 

Във връзка с това искане е направен предварителен контрол, 

като във връзка с това е изготвена и справка за размера на сумите за 
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възнагражденията,  с  оглед  на  което  аз  предлагам  да  изплатим 

възнагражденията. Съответно на първото заседание са присъствали 8 

членове, в това число: заместник-председател, секретар и 6 членове; 

а  на  второто  заседание  на  24  юни  2016  г.  е  присъствала  цялата 

комисия. 

Предлагам да одобрим така докладваните възнаграждения на 

членовете на  общинската избирателна комисия – Стрелча,  община 

Пазарджик, област Пазарджик.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Росица  

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма. 

Предложението се приема. 

Следващ докладчик е господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, става въпрос за искане 

за  изплащане  на  възнаграждение  за  проведени  заседания  и 

дежурства от  общинската избирателна комисия – Сливен, с вх. № 

МИ-15-671 от 03 май 2016 г. Към преписката има контролен лист за 

предварителен контрол, съответно справка за размера на сумите за 

възнаграждения. Исканията са за дълъг период – от м. януари до м. 

април по същество, затова са малко повече. Започвам да докладвам. 

На 9 март 2016 г. са провели заседание колегите, на което са 

присъствали председател, двама заместник-председатели, секретар - 

съответно  девет  членове,  на  което  съответно  са  разглеждали  и 

вземали решения за хода на делата, които са към настоящия момент 

и  съответно  дали  да  пишат  жалби  или  не.  Взели  са  такива. 

Съответно са разглеждали и частна жалба на кандидат. 
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Аз предлагам за това заседание на основание т. 1, буква „ж“ 

от  наше  Решение  №  2901-МИ  от  5.11.2015  г.  да  им  се  изплати 

възнаграждение. 

Съответно следващото заседание, което са провели колегите, 

това е на 27.04.2016 г. Също са присъствали 13 човека: председател, 

двама  заместник-председатели,  секретар  и  9  членове.  По 

административно  дело  съответно  са  взели  решение  да  обжалват 

съдебни решения. Съответно са разгледали и други организационни 

въпроси,  поради  което  ви  предлагам  на  основание  т.  1  от  наше 

Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г.,  буква „ж“ да им се изплати 

това възнаграждение за проведеното заседание. 

Продължавам – има още искания. Започвам да ви докладвам 

искания за дежурства: 

На  19  януари  2016  г.  член  на  общинската  избирателна 

комисия съответно е осъществил процесуално представителство по 

административно  дело  №  13494  от  2015  г.  на  Върховния 

административен съд. Предлагам по т. 12, буква „б“ да се изплати 

това възнаграждение. 

На  25  януари  2016  г.  също  е  имало  процесуално 

представителство  по  друго  дело  пак  във  Върховния 

административен съд. Предлагам да се изплати. 

На  10  февруари  2016  г.  също  има  процесуално 

представителство  на  член  на  ОИК – по т.  12,  буква  „б“  от  наше 

Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. предлагам да се изплати. 

Съответно  на  28  февруари  2016  г.  също  член  на  ОИК 

получава  решения,  призовки,  съобщения  от  Върховния 

административен  съд,  поради  което  по  т.  12,  буква  „д“  от  наше 

Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. предлагам да му се изплати. 

Съответно на дата 8 март 2016 г. двама членове – председател 

и секретар,  са  подготвяли материали за проведено заседание на 9 

март 2016 г. Предлагам по т. 12, буква „а“ от наше Решение № 2901-

МИ от 5.11.2015 г. да им се изплати. 

11



На 10 март 2016 г. съответно член на ОИК – дежурство за 

изготвяне на въпросното становище по частна жалба по решение № 

13494  от  2015  г.  на  Върховния  административен  съд.  Вземали са 

това решение от предното заседание. 

На 15 март 2016 г. – процесуално представителство на ОИК 

по адм. дело № 146 от 2016 г. на Върховния административен съд. 

Предлагам също да се изплати на основание т. 12, буква „б“. 

На  22  март  2016  г.  също  имаме  процесуално 

представителство по друго дело - № 149 от 2016 г. пред Върховния 

административен съд от член. Предлагам да се изплати. 

На  12.04.2016  г.  –  съответно  изготвяне  на  текстове  за 

представяне  по  дела  и  съответно  подготовка  на  заседание.  Да  се 

изплати по т. 12, буква „а“ от Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. 

Предлагам на председателя и секретаря да се изплати. 

На  17.04.2016  г.  –  получаване  на  призовки,  съобщения  от 

следствие и ВАС – дежурство на член по т. 12, буква „д“ от наше 

Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г.. Предлагам да му се изплати.

На  26.04.2016  г.  –  подготовка  на  заседание  на  общинската 

избирателна  комисия  от  председателя  и  секретаря.  Съответно 

предлагам да им се изплати това възнаграждение. 

И на 28.04.2016 г. съответно разглеждане на актуализирания 

списък и обявяване на информацията, съответно актуализиране на 

данните  по  тези  дела,  които  са  водили  доста  нашите  колеги  от 

общинската избирателна комисия, изготвяне на справки. По т.  12, 

буква „е“ и т. 1, буква „з“ от наше Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 

г.  на  председателя  и  секретаря  и  един  член  предлагам  да  им  се 

изплати дежурството. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
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Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Росица  

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, с това изчерпахме и тази точка от дневния ред. 

Продължаваме със следващата точка: 

3. Доклади по писма. 

Първи докладчик по тази точка съм аз. 

Колеги,  с  вх.  №  ПВР-00-16  от  28.07.2016  г.  господин 

Симеонов – изпълнителен директор на Печатницата на БНБ, и във 

връзка  с  наше  писмо  №  ПВР-00-14  от  21.07.2016  г.  относно 

становище за проект на технически характеристики на бюлетината 

за гласуване в страната в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката,  прави  определени  предложения  за  промяна  в  този 

образец. Тази преписка е публикувана във вътрешната мрежа. Към 

преписката, колеги, са приложени и образци на бюлетини. 

За днес, към днешна дата го докладвам за сведение. 

Ще предам преписката на госпожа Солакова, за да я внесе в 

залата  на  следващото  заседание  във  вторник,  а  междувременно 

колеги, ви моля да се запознаете – ще я оставя тук, и с образците на 

бюлетини – така, както ни ги е предложила печатницата, и с нейното 

предложение за промяна в техническите характеристики. 

Към днешна дата е за сведение. 

Колеги,  отново  е  публикувана  във  вътрешната  мрежа 

преписка  с  вх.  №  ЦИК-09-53  от  28.07.2016  г.  Това  е  Докладна 

записка  от  госпожа  Манолова  –  директор  на  Дирекция 

„Администрация“  на  Централната  избирателна  комисия,  относно 

оферти за канцеларски материали, тонери и периферни устройства. 

След като е извършен преглед на наличните канцеларски материали, 

тонери  и  периферни  устройства,  в  докладната  записка  и 

приложението към нея госпожа Манолова ни предлага закупуване на 

посочените  в  приложението  артикули.  Общата  стойност  на 

разходите е до 11 000 лв. без ДДС, и по бюджета на Централната 
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избирателна комисия по § 10.00 – Издръжка, има налични средства 

за покриване на разхода. 

Моля да се запознаете с така предложените артикули, като аз 

бих ви предложила да  одобрим така направеното предложение от 

госпожа Манолова и да възложим на администрацията да извърши 

съответните действия за закупуване на посочените в приложението 

артикули. Повтарям номера на преписката – ЦИК-09-53. 

(Обсъждане без микрофон.)

Колеги, в оперативен порядък обсъдихме и предложение към 

този списък да бъдат включени и резервни зарядни устройства за 

лаптопите на Централната избирателна комисия. 

Други предложения? – Не виждам. 

Колеги, тогава който е съгласен да одобрим закупуването на 

посочените  артикули,  ведно  с  допълнението,  направено  в  залата, 

моля да гласува. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Росица  

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги,  във  връзка  с  преписки,  докладвани  на  предходно 

заседание, получихме с вх. № ЦИК-07-85 на английски език отговор 

от Избирателната комисия на Канада, която казва, че на федерално 

ниво не броят бюлетини. 

Получихме към вх. № ЦИК-07-84 от 28.07.2016 г. превода на 

писмото,  получено  от  Федералната  избирателна  комисия  на 

Съединените  американски  щати.  Знаете,  аз  го  докладвах  миналия 

път,  още  непреведено,  за  сведение  и  за  протоколно  решение  да 

изпратим  до  съответната  комисия  за  електорална  помощ  нашето 

запитване,  както  ни  е  посъветвала  Федералната  избирателна 

комисия. 
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Също така получихме превода на английски – към ЦИК 07-78 

(преводът е от 28.07.2016 г.)  информацията, получена от Ейуеб за 

държавите,  в  които  се  извършва  машинно  гласуване,  машинно 

преброяване  на  гласовете  и  дистанционно  гласуване  посредством 

интернет. И тази преписка е публикувана в превод във вътрешната 

мрежа. Колеги, можете да се запознаете. 

Във връзка с това бих искала да ви информирам, че процесът 

по изпращане на писма до държавите, в които се извършва машинно 

преброяване  на  гласовете,  продължава.  До  този  момент  сме 

изпратили може би до около десет държави. Остават още няколко. 

Когато  процесът  приключи,  ще  има  пълна  справка,  която  ще 

представя на вашето внимание. И се надявам, че колегите от другите 

органи  на  управление  ще  разберат  нуждата  ни  от  спешно 

предоставяне  на  информация,  така  че  своевременно  да  ни 

предоставят търсената информация. 

За сведение, колеги. 

На  следващо  място  отново  за  сведение  във  връзка  с 

протоколно решение от предходното заседание, с изх. № ЦИК-00-

537  от  26.07.2016  г.  Изпратихме  писмо  до  господин  Филипов  – 

изпълнителен директор на „Информационно обслужване“ АД, молба 

за  архивиране  на  информацията  от  официалната  електронна 

пощенска  кутия  на  Централната  избирателна  комисия  от 

създаването й до 20.03.2014 г. 

Колеги, знаете, че към настоящия момент се извършва одит. 

Всъщност  одитът  приключи.  Във  връзка  с  този  одит  моля  за 

последващо одобрение на изх.  № ЦИК-00-534 и № ЦИК-05-07 от 

27.07.2016  г.  И  двете  справки  са  публикувани  във  вътрешната 

мрежа. Това са справки за резултатите от извършена инвентаризация 

на  активи  до  ръководителя  на  одитния  екип от  Сметната  палата. 

Тази справка е въз основа на доклада за извършена инвентаризация, 

който ние приехме на предходно заседание. 
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Колеги,  първата  справка,  която  ни  беше  предоставена,  а 

именно  №  ЦИК-00-534,  която  получи  изходящ  номер,  се  оказа 

сгрешена  по  т.  1  в  графа  „Наличност,  установена  при 

инвентаризацията“.  Както  можете  да  видите,  там  пише  „0,00“  – 

техническа грешка. Затова се наложи изготвянето на втора справка – 

коректна,  а  именно  №  ЦИК-05-07  от  27.07.2016  г.,  която  беше 

предоставена на ръководителя на одитния екип на Сметната палата. 

Колеги, моля за последващо одобрение на предоставянето на 

тази справка на ръководителя на одитния екип на Сметната палата. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Росица  

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, обръщам внимание на преписка с вх. № ЦИК-05-8 от 

27.07.2016 г., отново публикувана в моята папка. Това е протокол за 

резултатите  от  проведено  обсъждане  на  факти  и  обстоятелства  с 

представители на одитираната организация. Колеги, както ще видите 

констатациите,  това  са  констатациите,  които бяха  направени и  от 

Централната избирателна комисия, включително констатация по т. 2 

и т. 3, включени в доклада по инвентаризация. Моля да се запознаете 

с тях. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Моля  да  одобрите  с  последващо  одобрение  действието  и 

съответно полагането на подпис от моя страна върху този протокол. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Росица  

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма. 

Предложението се приема. 
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Колеги, продължавам със следващ свой доклад. Той е свързан 

с конкурсните комисии. (Реплики.)

Във  връзка  с  конкурсните  комисии  съставът  им  за  трите 

вакантни позиции от страна на членове на Централната избирателна 

комисия, включително и директор на Дирекция „Администрация“, е 

определен. Той е еднакъв. 

Днес обаче ви предлагам да гласуваме попълване на състава 

на  конкурсната  комисия  за  подбор  на  „Финансов  контрольор“  с 

предложеното  от  Министерството  на  финансите  лице  госпожа 

Милена Петкова,  на която да изплатим възнаграждение съобразно 

приетото  с  предходно  протоколно  решение.  Да,  кандидатура  е 

подадена. 

Също  така  колеги,  ви  предлагам  да  допълним  състава  на 

конкурсната  комисия  за  наемане  на  експерт  „Информационни  и 

комуникационни технологии“ с господин Страшимир Страшимиров, 

който е експерт добре познат на Централната избирателна комисия. 

Вие  знаете,  на  предходно  заседание  ви  докладвах,  че 

Министерството  на  транспорта,  информационните  технологии  и 

съобщенията  не  ни  предостави  експерт,  защото  според  тяхното 

становище не разполагат с експерти с необходимата квалификация. 

Но  този  експерт,  който  ви  предлагам,  мисля,  че  всички  ние 

познаваме.  И  можем  да  гласуваме  попълването  на  тази  комисия, 

като  на  лицето  Страшимир  Страшимиров  се  изплати 

възнаграждение за участието в съответствие с приетото с предходно 

протоколно  решение.  Като  колеги,  втората  комисия  и  вторият 

договор  е  под  условие,  че  за  този  конкурс  бъдат  подадени 

документи,  тъй  като  към  настоящия  момент  за  конкурса  няма 

подаден нито един пакет от документи. (Обсъждане без микрофон.)

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  посочените  външни 

експерти за посочените комисии. 

Който е съгласен, моля да гласува. 
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Гласували  10  членове на ЦИК:  за – 8 (Александър Андреев,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева),  

против – 2 (Росица Матева, Владимир Пенев). 

Предложението се приема. 

Колеги,  очаквам конкурсните комисии, когато се съберат  в 

своя състав, да определят председателя на съответната комисия. 

Колеги, продължавам със следващ доклад. 

Във  вътрешната  мрежа  има  преписка.  С  оглед  приетото 

протоколно  решение  на  предходно  заседание,  предоставям  за 

последен  поглед  писмото  до  господин  Борисов  –  министър-

председател на Република България, с копие до господин Антонов – 

началник на Националната служба за охрана, за да бъдем сигурни, 

че това е общата ни воля като съдържание на това писмо с оглед 

транспортното обслужване на членовете на ЦИК.  (Обсъждане без  

микрофон.)

Колеги, възражения срещу това писмо не виждам. Тоест, то 

отразява точната ни воля. 

Продължавам със следващ доклад. 

Колеги, от минало заседание във вътрешната мрежа отново е 

предложено с проект № 7784-ПНС. От миналото заседание остана да 

помислим  за  текста  на  писмо  до  председателя  на  Народното 

събрание  във  връзка  с  удължаване  срока  на  действие  на 

Споразумението  ни.  Моля  да  го  погледнете.  Моля  за  вашите 

предложения за допълнение. (Обсъждане без микрофон.)

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ви проект 

на писмо. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  10  членове на ЦИК:  за – 9 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
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Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев, Таня Цанева), против – 1 (Росица Матева). 

Предложението се приема. 

Колеги, отново преписка във вътрешната мрежа. 

Колеги,  на  минало  заседание  поех  ангажимент  да  проверя 

каква  документация  е  предоставена  на  министър-председателя  на 

Република  България  и  началника  на  кабинета  във  връзка  с 

поставения въпрос за намиране на подходяща сграда за нуждите на 

Централната  избирателна комисия,  и с  оглед искането за  среща с 

министър-председателя по този повод. 

Колеги,  единственото,  което  е  изпратено,  е  едно  писмо,  с 

което писмо Централната избирателна комисия обръща внимание за 

необходимост от незабавно преместване на Преброителния център 

към  Централната  избирателна  комисия.  Към  това  писмо  не  са 

приложени никакви документи и не е предоставена информация за 

преписките,  които  имахме  и  за  огледите,  които  сме  правили  на 

предложената ни от областния управител на област София сграда, 

както  и  за  становището  на  различните  институции по  повод тази 

сграда. 

Колеги, подготвила съм във връзка с това проект на писмо, 

което можем да изпратим днес, но можем и да го оставим днес за 

сведение, за да помислим и да го гласуваме във вторник. 

Моля ви да се запознаете с това писмо, което ми се струва 

редно и с което уведомяваме министър-председателя на Република 

България, че оглед на сградата – публична държавна собственост, е 

извършен. Има становище от експерти от различни институции: от 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, от 

Министерството  на  вътрешните  работи,  от  Държавна  агенция 

„Национална  сигурност“,  Национална  служба  за  охрана,  от  които 

становища е видно, че за съжаление тази сграда не е подходяща за 

нуждите на Централната избирателна комисия. 

19



Както  и  да  информираме  министър-председателя,  че 

Столична община също не разполага със сграда, която да отговаря 

на нуждите на ЦИК. Като казвам на нуждите на ЦИК, то е с оглед 

специфичната  дейност  на  Централната  избирателна  комисия  по 

обработка  на  резултати,  по  приемане  на  протоколи  и  други 

документи. (Обсъждане без микрофон.)

Колеги,  в  оперативен  порядък  се  получи  предложение 

единствен  адресат  да  бъде  министър-председателят  на  Република 

България  без  копия  до  другите  предложени лица.  Аз  възприемам 

това предложение. 

Колеги, други? – Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване изпращането на това писмо до 

министър-председателя на Република България, без други лица. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Росица  

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик.  Това  е 

господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, с вх. № ЦИК-02-33 от 21.07.2016 г. 

в Централната избирателна комисия е получено писмо…

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Цачев, 

извинете, че ще ви прекъсна, но с оглед на факта, че сме 10 човека в 

залата,  предлагам  да  дадем  5-минутна  почивка  и  след  това  да 

продължим. 

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата 

сме  10  членове  на  Централната  избирателна  комисия.  Имаме 

20



необходимия кворум.  Продължаваме заседанието.  Спряхме го при 

докладите на господин Цачев. 

Заповядайте, господин Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  с  писмо  с  вх.  №  ЦИК-02-33  от 

21.07.2016 г. председателят на Народното събрание госпожа Цачева 

ни изпраща информация – обобщена справка с броя, наименованията 

и  ръководствата  на  парламентарните  групи  към  момента  в 

Народното събрание на Република България. 

Тази информация ние я поискахме във връзка с изпълнение 

на чл. 128 от Изборния кодекс във връзка с това, че наименованията 

на  партиите,  както  и  на  коалициите,  не  могат  да  повтарят 

наименованията  на  други  партии  и  коалиции,  включително  и  в 

новите  изменения  на  Изборния  кодекс,  и  наименованията  на 

съществуващи  в  момента  парламентарни  групи  в  Народното 

събрание. Тази информация ще ни послужи във връзка с участието 

на партиите и коалициите в предстоящите избори, от която ние ще 

можем  да  си  правим  съответните  проверки  при  извършване  на 

регистрацията. 

Предлагам справката за сведение на този етап. Справката е 

във вътрешната мрежа,  качена е  в  моята  папка като информация. 

Предлагам  да  я  предадем  на  директора  на  дирекция  госпожа 

Манолова за администриране към съответните групи, които ще се 

занимават с регистрация на партиите и коалициите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, имам още един доклад, който не е 

за сведение. Докладвах в предходно заседание, че с вх. № АС-22-4 

от 18.07.2016 г. проф. Александър Янчулев поиска от  Централната 

избирателна комисия да му бъде издадено удостоверение – документ 

затова,  че  той  е  бил  народен  представител  в  Седмото  Велико 

Народно събрание,  36-ото Народно събрание,  както и  кмет на  гр. 

София за мандата 1991 – 1995 г. 
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След  извършена  справка  в  книжата,  които  се  съдържат  в 

Централната избирателна комисия, в архива, се установи, че ние не 

притежаваме документи, въз основа на които можем да му издадем 

исканото удостоверение. Притежаваме едно решение, което не е в 

оригинал и не може да послужи като основание, макар и частично, 

за изпълнение на неговата молба. 

Поради това съм подготвил и предлагам да изпратим до него 

едно писмо, с което да го уведомим за невъзможността да изпълним 

молбата му и да му предложим да се обърне към Държавна агенция 

„Архиви“, където би следвало да се намират книжа и материали от 

тези избори,  където той е  участвал и след които е  бил избран на 

посочените позиции. 

Това  е  което  предлагам  да  направим.  Всъщност  повече  от 

това ние не можем и да направим. Писмото го има във вътрешната 

мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Режим  на  гласуване,  колеги.  Който  е  съгласен,  моля  да 

гласува. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Росица  

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  това  е 

господин Сюлейман. 

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

писмо с вх. № МИ-06-616 от 15 юли 2016 г. Писмото е получено по 

електронната поща на ЦИК. То е от кмета на община Каолиново. И с 

това писмо от община Каолиново се обръщат към нас да им укажем 

по каква процедура и начин да унищожат използваните печати от 

изборите, произведени през 2011 г. 
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Във връзка с това писмо съм подготвил проект на отговор, 

тъй като аз  се  свързах  със  секретаря  на общината  и  сме провели 

разговор в тази насока. Проектът е във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали. Погледнете го. Съвсем бланкетно с едно изречение 

казваме, че нямаме нарочно решение на ЦИК и печатите да бъдат 

унищожени  по  тяхна  преценка,  а  за  извършените  действия  да 

съставят протокол съгласно т. 31 от нашето Решение № 2662-МИ/НР 

от 18 октомври 2015 г. Ако имате нещо да прецизираме в текста, съм 

готов да го приема като корекция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Росица  

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма. 

Предложението се приема. 

Следващ докладчик е госпожа Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  отново 

преписката  от  Националното  сдружение  на  общините,  която 

докладвах в предходно заседание на 26 юли 2016 г. Припомням, че с 

това  писмо  ни  е  отправена  покана  за  организиране  на  съвместен 

семинар между  Централната избирателна комисия и  Националното 

сдружение на общините, на което да бъдат поканени представители 

на  всички  общини  в  Република  България  –  лицата,  които  са 

определени да изпълняват дейностите по организация на изборния 

процес. Двете дати, които се предлагат, са: на 9 и 10 септември 2016 

г. в Пловдив за общините в Южна България, и на 1 и 2 септември 

2016 г. евентуално в Плевен за общините от Северна България. 

Припомням  ви,  че  всъщност  тяхното  първоначално 

предложение преди да говорим по телефона, беше да бъде проведена 

една среща в Пловдив на 9 и 10 септември 2016 г. и евентуално след 
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като споделих, че при нас е обсъждан вариантът за две срещи, ни 

правят  предложение  за  това.  Следваше да  помислим какво да  им 

отговорим – дали приемаме предложението за тези две срещи или да 

бъде  организирана  само  една  такава  среща  с  оглед  и 

обстоятелството,  че  при  обученията  на  районните  избирателни 

комисии,  винаги  присъстват  и  представители  на  областни  и 

общински администрации и там също се провежда някаква форма на 

разговор по организационно-техническата подготовка на изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

(Обсъждане без микрофон.)

Колеги,  в  оперативен  порядък  обсъдихме 

взаимоотношенията,  които  ще  имаме  оттук-насетне  с  кметове, 

общински  администрации  и  областни  управи.  Връщаме  се  към 

конкретното предложение да потвърдим участие в една среща на 9 и 

10 септември 2016 г. в Пловдив. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

Гласували  10  членове на ЦИК:  за – 9 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  

Таня Цанева), против – 1 (Ерхан Чаушев). 

Предложението се приема. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам писмо от Софийския 

градски  съд,  което  е  пристигнало  по  електронната  поща с  вх.  № 

ЦИК-00-536  от  26.07.2015  г.,  а  в  оригинал  документите  и 

председателя на Софийския градски съд са пристигнали на 27 юли 

2016 г. С това писмо ни се изпраща актуална информация към 25 

юли 2016 г. с действащите политически партии, регистрирани от 1 

януари 1989 г. до 25 юли 2016 г. Това е в отговор на наше писмо във 

връзка с насрочените нови и частични избори на 2 октомври 2016 г., 

за да могат общинските избирателни комисии и ние разбира се, при 

регистрацията  на  местни  коалиции  да  имаме  информация  какви 
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политически  партии  са  регистрирани  в  регистъра  на  Софийския 

градски съд. 

Предлагам  ви  сега  за  сведение  и  тази  информация  като 

регистър  да  бъде  изпратена  по  електронната  поща  на  всички 

общински  избирателни  комисии,  които  ще  произвеждат  нови  и 

частични избори на 2 октомври 2016 г.  И да  бъде поместена във 

вътрешната мрежа за информация на членовете на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение за изпращане по електронната поща на това писмо до 

общинските избирателни комисии. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Росица  

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма. 

Предложението се приема. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх.  № 

ЦИК-00-542 от 27 юли 2016 г. То е качено във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали. Това е програмата, която ни се предлага от 

Агенцията  за  обществени  поръчки  във  връзка  с  провеждането  на 

обучение  на  членовете  на  ЦИК и  на  администрацията  на  ЦИК в 

понеделник, 1 август 2016 г. по повод новия Закон за обществени 

поръчки  и  многото  обществени  поръчки,  които  следва  да 

организираме при нас. 

 Програмата  е  с  четири  модула,  две  кафе  паузи  и  една 

почивка за обяд. Ще започне от 9,30 ч. и би следвало да свърши до 

16,45 ч. Моля, запознайте се, за да сме наясно какво ще правим в 

понеделник. 

За сведение ви го докладвам. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  във 

връзка с това ще изпратя имейл до всички членове на Централната 

избирателна комисия, които днес не присъстват на заседанието, но 

ще са тук в понеделник. 

И докато се запознавате, относно втората част от 13,30 ч. до 

14,30  ч.  ви  информирам,  че  чрез  директора  на  Дирекция 

„Администрация“  се  обърнахме  към  лекторите,  като  поставихме 

акцент и помолихме в тяхната презентация, в тяхното обучение да 

имат  предвид  и  да  обърнат  внимание  на  факта,  че  основните 

процедури, които предстоят пред Централната избирателна комисия, 

са  свързани с отпечатване на бюлетини,  машинно преброяване на 

гласовете, машинно гласуване, и разбира се, процедурите свързани с 

разяснителната,  респективно  информационно-разяснителната 

кампания. Беше им изпратен чл. 209 от Изборния кодекс, както и § 3 

от Преходните и заключителни разпоредби. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх.  № 

ЦИК-  00-540  от  27  юли  2016  г.  Това  е  предложение  от  „ЗОП 

Трейдингс“  за  участие  в  семинар  по  промените  в  Закона  за 

обществените поръчки. Във връзка с предходния доклад това ви го 

докладвам само за сведение. Предполагам, че ще бъде в папката, в 

която по принцип публикуваме такива покани. 

Следващият ми доклад е с вх. № ЕП-03-1 от 27 юли 2016 г. В 

предходно заседание ви докладвах информация от госпожа Наталия 

Узунова във връзка с избора и назначаване на директор на Органа за 

европейските  политически  партии  и  европейските  политически 

фондации. Във връзка с това ни се изпраща версията на български 

език на документа, като срокът за отговор е петък, 29 юли 2016 г., до 

10,00 ч. белгийско време. 

Ние  обсъдихме  това  с  колегата  Ганчева.  На  нея  също й  е 

предоставено  в  копие.  И  нашето  предложение  е  да  не  вземаме 

отношение,  тъй  като  Централната  избирателна  комисия  на 
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Република България не би следвало според нас да взема отношение 

по  избора  на  директор  на  органа  на  европейските  политически 

партии и политически фондации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева. 

Аз  също  се  запознах  с  преписката  и  подкрепям 

предложението да остане за сведение. 

Колеги, други коментари? – Не виждам. 

Остава за сведение. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-00-541 

от 27 юли 2016 г. – отново е качено в папка с моите инициали. Това 

е писмо от Дончо Пачиков – знаете, че той е член на Обществения 

съвет към Централната избирателна комисия. Господин Пачиков ни 

изпраща  актуализирано  предложение  на  предложението,  което 

Общественият съвет изпрати във връзка с разяснителната кампания 

на  Централната  избирателна  комисия  и  което  беше  обсъдено  на 

съвместно заседание на работна група „Разяснителна кампания“ и 

Обществения съвет. 

Има  актуализация  на  предложенията,  които  са  направени. 

Знаете, че ние сме го взели предвид, включено е в концепцията ще 

продължим да го обсъждаме. Така че ви предлагам да се запознаете 

с  него  и  вече  ще  се  запознаем  членовете  на  работната  група  по 

разяснителната  кампания  при  предприемане  на  последващите 

действия във връзка с разяснителната кампания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  отново  във  връзка  с 

разяснителната кампания и с концепцията, която одобрихме, вчера 

проведохме две срещи с представители на „Български пощи“ ЕАД и 

на  Центъра  за  градска  мобилност  към  Столичната  община.  Във 

връзка със срещата с представителите на Търговската дирекция на 

27



„Български  пощи“  ЕАД,  са  ни  изпратили  кратко  представяне  на 

организацията им, както и оферти, които поискахме от тях. Те са с 

вх.  № ЦИК-00-543 от 28 юли 2016 г.  Отново са публикувани във 

вътрешната  мрежа в  папка  с  моите  инициали.  Ще ви  моля  да  се 

запознаете  с  тях.  Те  отново ще бъдат  обсъдени от  работна  група 

„Разяснителна кампания“ при преценка на действията във връзка с 

кампанията, която ще организираме за изборите и за референдума. 

За момента го докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева. 

Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  госпожа  Цанева. 

Заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх.№ МИ-15-897 от 28 юли 2016 

г.  ви  предлагам за  сведение  към този момент,  тъй  като  проведох 

разговор.  Имаме запитване от общинската избирателна комисия – 

Златица, да дадем малко повече информация за дежурствата до края 

на  предстоящия  мандат,  „тъй  като  не  можем  да  намерим  вашето 

решение по този въпрос“. 

Аз се свързах с председателя на ОИК – Златица, по телефона, 

като  съответно  указах да  си видят  наше Решение № 2901-МИ от 

5.11.2015  г.  и  че  всичко  е  описано.  Не  е  необходимо  да  правят 

дежурства, ако нямат конкретни ангажименти. 

Провела съм разговор – за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Цанева. 

Следващ докладчик е господин Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  вх.  № 

ЦИК-00-533 от 26 юли 2016 г. – предложение от господин Стефан 

Манов  относно  формата,  структурирането  и  представянето  на 

данните  от  провежданите  избори.  Той  е  направил  и  бележки  и 

твърди, че би следвало да се оптимизира форматирането на нашите 
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сайтове  с  цел  по-добро  представяне  на  тези  данни  –  да  бъдат 

съответно машинно читаеми. 

Предлагам го засега за сведение, просто да се запознаете, тъй 

като терминологията  е  техническа.  Като се  върнат колегите  в по-

голям  състав,  както  и  господин  Христов,  който  общо  взето 

информира и дава решенията тук, да го обсъдим отново. 

Към днешна дата – за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: И още едно писмо с вх. № МИ-06-656 от 

27.07.2016  г.  Получили  сме  от  община  Смолян  съответните 

протоколи, заповеди, протокола на експертната комисия и съответно 

акта за унищожаване на книжа и материали от съответните избори за 

общински съветници и кметове. Пълна, прегледна документация. 

За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

С това изчерпахме и тази точка от дневния ред. 

Преминаваме към следващата точка: 

4. Доклади по постановления на прокуратури. 

Заповядайте, господин Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  най-напред  ви  докладвам  за 

сведение  едно  писмо,  получено  от  Районна  прокуратура  – 

Асеновград. То е с вх. № МИ-09-583 от 13 юли 2016 г., с което ни 

уведомяват,  че  по  преписка  №  408  от  2016  г.  на  тази  районна 

прокуратура е образувана преписка по отделени материали от друга 

преписка,  по  която  има  постановление  за  отказ  да  се  образува 

досъдебно  производство.  Тоест,  от  първоначалната  преписка,  по 

която  има  отказ,  има  образувана  нова  преписка  и  просто  ни 

уведомяват, че е образувана такава. 

На този етап това е за сведение. Вероятно ще има някакво 

развитие по самото досъдебно производство. 
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Отделно от това и в съответствие с наше протоколно решение 

от 2 юни 2016 г. ви докладвам за сведение постановления за отказ да 

се  образуват  досъдебни  производства.  Те  са  общо  осем  на  брой. 

Всичките  са  качени  в  съответната  папка  за  постановления  в 

подпапка с моите инициали във вътрешната мрежа. 

Запознал съм се с всичките постановления. Моето становище 

е, че следва да останат за сведение. Разбира се, колеги, след като се 

запознаете  с  тях,  ако  има  друго  предложение,  то  следва  да  бъде 

направено на следващо заседание. 

Изготвена  е  обобщена  справка,  която  ще бъдат  отразени  в 

деловодната ни система докладваните днес постановления. 

Това е, което имах да ви докладвам по тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Пенев. 

И отиваме на последната точка от дневния ред: 

5. Разни. 

Във  връзка  с  публикувани  проекти,  заповядайте,  господин 

Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  с  колегата  Росица  Матева, 

днес за кратко и с колегата Ганчева, която е тук днес след отпуск, 

работихме  върху  материалите  във  връзка  с  провеждането  на 

конкурси за машинописци и стенографи в Централната избирателна 

комисия.  Във  вътрешната  мрежа  за  днешното  заседание  в  папка 

„Проекти  на  обявления  за  стенографи  и  машинопис“  са  качени 

проектите на самите обявления. 

Моля  да  се  запознаете  с  тях,  за  да  може  на  следващо 

заседание  да  вземем  решение  за  одобряване  на  тези  обявления, 

включително  за  начина  на  разгласяване  на  процедурите.  И  да 

предприемем  в  спешен  порядък  действия  по  извършване  на  тези 

конкурси  за  наемане  на  лица  по  граждански  договор  за 
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осъществяване  на  тези  дейности,  тъй  като  имаме  спешна и  остра 

необходимост от това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Пенев. 

Колеги, моля да се запознаете. За следващото заседание ще 

включа точката в дневния ред. 

С това, колеги, закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия. 

Свиквам следващото заседание следващия вторник, 2 август 

2016 г., от 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 12,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

ЗА СЕКРЕТАР: 

Румен Цачев

Стенограф:

Цвета Минева
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