
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 456

На 5  януари  2017  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Решение  за  допускане  на  партия  „ГЕРБ“  за  участие  в 

частичните избори за кмет на община Кубрат, област Разград на 19 

февруари 2017 г. 

Докладва: Йорданка Ганчева

2. Решение  за  допускане  на  партия  „АБВ“  за  участие  в 

частичните избори за кмет на община Кубрат, област Разград на 19 

февруари 2017 г.

Докладва: Йорданка Ганчева

3. Решение за допускане на партия „БЪЛГАРСКА НОВА 

ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в частичните избори за кмет на община 

Кубрат, област Разград на 19 февруари 2017 г.

Докладва: Румяна Сидерова

4.  Решение относно приложимите решения на  Централната 

избирателна  комисия  при  произвеждане  на  частични  избори  за 

кметове.  

Докладва: Румяна Сидерова

5. Доклади за последващо одобрение. 

Докладват: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова

6. Доклади по дела, жалби и сигнали. 



Докладват: Йорданка Ганчева, Таня Цанева

7. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Докладват: Йорданка Ганчева, Емануил Христов, Владимир  

Пенев, Александър Александров

8. Искания за изплащане на възнаграждения. 

Докладват: Йорданка Ганчева, Владимир Пенев, Александър  

Александров, Емануил Христов

 9. Доклад относно Обществения съвет към ЦИК. 

Докладва: Цветозар Томов

10. Доклади относно докладни записки от администрацията. 

Докладва: Севинч Солакова

11. Доклади по писма. 

Докладват:  Севинч  Солакова,  Йорданка  Ганчева,  Росица  

Матева, Владимир Пенев, Ивилина Алексиева, Таня Цанева, Румяна  

Сидерова, Мария Мусорлиева, Ивайло Ивков

12. Доклади по постановления на прокуратури. 

Докладва: Владимир Пенев

13. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария 

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир 

Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева, 

Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, 

Росица Матева,  Румяна Стоева-Сидерова,  Таня Цанева и Цветозар 

Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ерхан 

Чаушев, Иванка Грозева, Мария Бойкинова и Румен Цачев. 

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  15  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 5  януари  2017 г. 

Колеги,  това е първото ни заседание за тази година.  Да си 

пожелаем една спокойна и много успешна година! 

Разполагате с проект за дневен ред. 

Точки  от  първа  до  трета  са  проекти  на  решения  относно 

допускане на политически сили за участие в частичните избори. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  на 

така предложения ви дневен ред? – Първа беше госпожа Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Госпожо председател, моля да ме включите 

в т. 11 – Доклади по писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

госпожо Цанева. 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: В доклади по писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви. 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  И  мен  моля  да  ме  включите  в 

доклади по писма, госпожо председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: И аз да се включа за писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви. 

Заповядайте, господин Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  В  точката  за  възнаграждения,  ако 

обичате. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Христов. 

Други предложения? – Няма. 
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Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред. 

Режим на гласуване. 

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против 

– няма.  

Дневният ред е приет. 

Всички отсъстващи от днешното заседание колеги отсъстват 

по  обективни  причини.  Господин Пенев  ме  уведоми,  че  също по 

обективни причини закъснява. 

Колеги,  преминаваме към разглеждането на точка първа от 

дневния ред: 

1. Решение за допускане на партия „ГЕРБ“ за участие в 

частичните избори за кмет на община Кубрат, област Разград на 

19  февруари  2017  г.  -  за  участие  в  частичните  избори  на  19 

февруари 2017 г.

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  постъпило 

заявление за участие в частичен избор за кмет на община и кметове 

на  кметства,  съгласно  наше  приложение,  от  политическа  партия 

„ГЕРБ“ чрез пълномощника Паунов. Към заявлението са подадени 

необходимите  документи:  Удостоверение  за  актуално  правно 

състояние на партията, издадено на 22.12.2016 г.; Заверено копие от 

удостоверение от Сметната палата за внесени от партията финансови 

отчети; както и пълномощно. 

Заявлението е подадено с искане за допускане в частичните 

избори  за  кметове  на  кметства  и  кмет  на  община  за:  кмет  на 

кметство  Лом  Черковна,  община  Бяла,  област  Русе,  за  кмет  на 

кметство Градница, община Севлиево,  област Габрово, за кмет на 

4



кметство  Глоджево,  община  Ветово,  област  Русе,  за  кмет  на 

кметство Мирянци, община Пазарджик, област Пазарджик, и за кмет 

на община Кубрат, област Разград, на 19 февруари 2017 г. 

Считам, че са налице изискуемите от закона предпоставки и 

ви предлагам да допуснем политическа партия „ГЕРБ“ за участие в 

частичните  избори  за  кметствата,  които  изброих.  Проектът  на 

решение е в папка с моите инициали с № 4083. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  точки  първа  и  втора  от  дневния  ни  ред  очевидно 

трябва да се четат: за участие в частичните избори на 19 февруари 

2017 г., доколкото допускането не е само за тази община. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Режим на гласуване. 

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против 

– няма.  

Колеги, това е Решение № 4092-МИ. 

Колеги, продължаваме с разглеждането на: 

2. Решение за допускане на партия „АБВ“ за участие в 

частичните избори за кмет на община Кубрат, област Разград на 

19 февруари 2017 г. -  за  участие  в  частичните  избори  на  19 

февруари 2017 г. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, проектът на решение е с № 

4080. 

Постъпило е заявление за участие в частичните избори на 19 

февруари  2017  г.  на  регистрирана  в  Централната  избирателна 

комисия партия. Заявлението е от партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА 
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БЪЛГАРСКО  ВЪЗРАЖДАНЕ)“  чрез  пълномощник  –  госпожа 

Вачева, в частичните избори за кмет на кметство Градница, община 

Севлиево, област Габрово, за кмет на кметство Глоджево, община 

Ветово,  област  Русе,  за  кмет  на  кметство  Мирянци,  община 

Пазарджик, област Пазарджик, и за кмет на община Кубрат, област 

Разград, на 19 февруари 2017 г. 

Приложени  са  изискуемите  документи:   Удостоверение  за 

актуално състояние на партията, издадено на 19.12.2016 г. от СГС; 

Удостоверение № 48-00-1342 от 01.11.2016 г. от Сметната палата за 

внесени  от  партията  финансови  отчети  и  заверено  копие  на 

пълномощника. 

Считам, че са налице изискуемите предпоставки от закона и 

ви  предлагам  да  допуснем  партия  „АБВ  (АЛТЕРНАТИВА  ЗА 

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)“ за участие в частичните избори, за 

които е подадено заявлението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари? – Не виждам. 

Режим на гласуване. 

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4093-МИ. 

Преминаваме към разглеждането на точка трета: 

3. Решение  за  допускане  на  партия  „БЪЛГАРСКА 

НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в частичните избори за кмет 

на община Кубрат, област Разград на 19 февруари 2017 г.

Заповядайте, госпожо Сидерова. 
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, с вх. № 4 на 3 януари 

2017  г.  в  регистъра  на  партиите,  са  подадени  документите  за 

допускане  на  партия  „БЪЛГАРСКА  НОВА  ДЕМОКРАЦИЯ“  за 

участие  в  частичните  избори  за  кмет  на  община  Кубрат,  област 

Разград  на  19  февруари  2017  г.  Заявлението  е  по  установения 

образец, подписано от представляващия партията. 

Приложено  е  Удостоверение  от  Сметната  палата,  и 

Удостоверение за актуално правно състояние на партията. Искането 

е за допускане, защото партията е регистрирана в ЦИК за общите 

избори, поради което ви предлагам проект за решение, с което да 

допуснем на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, във връзка с 

чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс  партия „БЪЛГАРСКА НОВА 

ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в частичните избори за кмет на община 

Кубрат, област Разград, на 19 февруари 2017 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ, разбира се без кавички. 

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Режим на гласуване. 

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4094-МИ. 

Госпожо Сидерова, продължете със следващата точка: 
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4. Проект на решение относно приложимите решения на 

Централната  избирателна  комисия  при  произвеждане  на 

частични избори за кметове.  

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, в моята папка има проект на 

решение за  приложимите решения при произвеждане на частични 

избори  за  кметове.  Проектът  е  направен  вече  като  общ  за 

произвеждане на частичните избори…

ОБАЖДАТ СЕ: Няма го във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

преминаваме към следваща точка  докато  този  проект  на  решение 

бъде публикуван във вътрешната мрежа. 

Следващата точка е: 

5. Доклади за последващо одобрение.  

Първи  докладчик  съм  аз.  Колеги,  моля  да  отворим  папка 

„Последващо одобрение“. 

Колеги, виждате писма с изходящи №№ ЦИК-00-722, ЦИК-

00-723,  ЦИК-00-724,  ЦИК-00-727  и  ЦИК-00-728.  Както  ни 

упълномощихте с госпожа Солакова на предходното заседание на 20 

декември 2016 г., при необходимост и във връзка с приключване на 

бюджета и план-сметката на Централната избирателна комисия, ако 

са налага с  оглед последни изчисления и оборот да се извършват 

определени действия,  да  изпращаме писма до  Министерството  на 

финансите. 

Първото писмо е до господин Петров – директор на Дирекция 

„Държавни разходи“ в Министерството на финансите, с което сме 

поискали  да  бъде  намален  лимитът  по  СЕБРА  на  Централната 

избирателна комисия. 

Второто писмо, колеги, е отново до господин Петров. Тук сме 

поискали  да  бъде  увеличен  лимитът,  след  като  сме  направили 

последващи изчисления. 
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Следващото  писмо  е  до  Министерството  на  финансите, 

Дирекция  „Държавно  съкровище“  с  копие  Дирекция  „Държавни 

разходи“, за разрешение БНБ – Централно управление, да сторнира 

оборотите на Централната избирателна комисия. 

Следващото  писмо  е  до  господин  Горанов  –  министър  на 

финансите, с което сме изпратили утвърдена промяна по бюджета на 

Централната избирателна комисия за 2016 г. 

И последното писмо, колеги, отново е до Министерството на 

финансите,  Дирекция  „Държавно  съкровище“  с  копие  Дирекция 

„Държавни  разходи“  –  отново  за  разрешение  БНБ  –  Централно 

управление, да сторнира оборотите на ЦИК. 

Колеги, подлагам за последващо одобрение тези писма. 

Режим на гласуване. 

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  извън отделните папки,  най-отдолу има един PDF-

файл,  който  е  за  последващо  одобрение  за  извършени 

представителни разходи за 2016 г. След като се направи финалната 

калкулация  и  в  рамките  на  бюджета  на  Централната  избирателна 

комисия,  се  установи,  че  сумата,  която  сме  гласували  за 

представителни разходи, е надвишена с 991,83 лв. Виждате откъде 

идва тази сума. Предложението е за последващо одобрение на тези 

представителни разходи извън гласувания лимит. 

Време за запознаване. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Режим на гласуване. 
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Госпожа Солакова е следващият докладчик по тази точка. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги,  в  папка  с  моите 

инициали  са  включени  писма,  които  изпратихме  в  периода  20 

декември  – 31 декември 2016 г. 

От 20.12.2016 г. е първото писмо, което беше изпратено след 

приключване  на  нашето  заседание.  Получихме  писмо  от 

администрацията на Министерския съвет и с това голяма част от вас 

сте  запознати:  покана  да  участваме  при  унищожаването  на 

технологичния брак, получен при изработката на изборни книжа за 

произвеждане на президентските избори. 

Отговорихме, че Централната избирателна комисия няма да 

има представители при това унищожаване както на технологичния 

брак, така и на формите, използвани при изработване на тези книжа. 

Това писмо с изх. № ПВР-00-313 от 20 декември 2016 г. – писмото, с 

което уведомихме главния секретар, всъщност госпожа Веска Янева, 

тъй като от нейния отдел беше получено писмото. 

Не  знам защо  към този  номер  се  води  преписка,  която  се 

касае  за  националния  референдум,  с  №  към  ПВР-00-313  от  21 

декември  2016  г.  Отговорихме  на  писмо  на  главния  секретар  на 

администрацията  на  Министерския  съвет  относно  поканата 

представители  на  ЦИК  да  участват  при  унищожаването  на 

технологичния брак и на формите, използвани при  изработката на 

бюлетините  за  гласуване  в  националния  референдум,  както  и  на 

книжата в националния референдум. 

10



Отново  отговорихме,  че  представители  на  Централната 

избирателна комисия няма да участват при това унищожаване и при 

проверката, тъй като знаем, че Централната избирателна комисия не 

осъществява  контролни  функции  по  силата  на  чл.  209  при 

изработката на книжа и бюлетини за произвеждане на национален 

референдум. 

С изх. № МИ-06-933 от 22 декември 2016 г. сме изпратили 

писмо  до  кмета  на  община  Главиница.   Писмото  е  изготвено  от 

счетоводството,  на  тази  дата  ни  беше  представено  за  подпис,  в 

отговор  на  изходящ номер  от  община  Главиница  от  19  декември 

2016 г. и наш входящ номер от 21 декември 2016 г. – с представени 

искания за изплащане на възнаграждение на членове на общинската 

избирателна комисия – Главиница. 

Тъй като искането включва и дежурство на 5 април 2016 г., 

изплащането  на  това  възнаграждение  е  одобрено  с  протоколно 

решение  на  ЦИК от  12  април  2016  г.,  в  писмото  уточняваме,  че 

възнагражденията за това дежурство  следва да бъдат изплатени от 

администрацията  на  Министерския  съвет  чрез  областните 

администрации. 

Освен това в писмото се уточнява – напомня се за едно наше 

писмо от 1 ноември 2016 г., с което ние сме обърнали внимание на 

допусната  грешка  при  изчисляване  на  здравните  осигуровки  при 

определяне на размера на възнагражденията за 27 април 2016 г. – 2 

юни 2016 г., одобрени с наше протоколно решение от 21 юни 2016 г. 

Това е писмото до кмета на община Главиница, което е с № 

МИ-06-933  и  касае  изплащане  на  възнаграждения  на  членове  на 

ОИК. 

№ МИ-06-1032 е писмо до председателя на  общинския съвет 

– Ветово. Аз този отговор съм го съгласувала с колегите, които бяха 

в Централната избирателна комисия на този ден. Получихме писмо – 

запитване  за  чия  сметка  са  средствата  за  изплащане  на 

възнаграждения за заседания и дежурства на членове на общинската 

избирателна комисия – Ветово. Тъй като предстоеше заседание на 
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общинския  съвет,  администрацията  на  община  Ветово  беше 

представила проект на бюджет, с който се предвижда тези разходи 

да  бъдат  включени  в  „Местни  дейности“,  т.е.  да  бъдат  поети  от 

общинския бюджет. 

Поради  наличие  на  наше  Решение  №  2901,  което  беше 

известно на председателя на общинския съвет – Ветово, той постави 

въпроса  за  чия  сметка  са  тези  възнаграждения,  за  да  може  да 

предвидят правилно в бюджета на община Ветово тези разходи. 

И  нашият  отговор  всъщност  уточнява,  че  средствата  за 

изплащане на възнаграждения за заседания и дежурства са за сметка 

на държавния бюджет.  Така е  съгласно  чл.  83,  ал.  4  от Изборния 

кодекс. Същото е и в наше Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 

г.,  което  определя  условията  и  реда  за  изплащане  на  тези 

възнаграждения. 

Посочваме  наше  писмо  от  5.07.2016  г.,  с  което  сме  дали 

указания  по какъв  ред  ще се  правят  исканията  пред  Централната 

избирателна комисия и как ще се изплащат. За сметка на общинския 

бюджет  са  средствата  за  месечните  възнаграждения,  когато  се 

произвеждат частични избори. Тъй като в община Ветово предстои 

частичен  избор,  включихме  само  този  абзац,  без  да  коментираме 

разходите  за  нови  избори.  Още  повече,  че  те  са  за  сметка  на 

държавния бюджет. 

Изрично посочихме в това писмо, че за сметка на общинския 

бюджет са и средствата за командироване на членове на общинската 

избирателна комисия – Ветово. Нека да бъдат предвидени в бюджета 

на общината. 

Доколкото разбрах от счетоводството, от счетоводството на 

община Ветово са се свързали и са уточнили цялата процедура по 

представяне  на  документите,  заедно с  исканията  за  изплащане на 

възнаграждения  и  нямат  проблеми  и  допълнителни  въпроси  за 

уточняване. Колеги, това е писмото, което е до общинския съвет – 

Ветово, с изх. № МИ-06-1032. 

Предлагам да ги одобрим с последващо одобрение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Режим на гласуване. 

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, приключихме с точка пета от дневния ред. 

Връщаме към точка четвърта. 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 

4. Проект на решение относно приложимите решения на 

Централната  избирателна  комисия  при  произвеждане  на 

частични избори за кметове.  

РУМЯНА СИДЕРОВА: Проектът е с № 4084 в моята папка. 

Направила  съм  го  като  общ  проект  за  всички  частични 

избори,  които  предстоят  оттук-нататък,  за  да  не  се  налага  да 

приемаме поотделно за всеки следващ частичен избор, който бъде 

насрочен. Можем само да допълваме, ако се наложи промяна в някое 

от решенията или приемане на нови принципни решения. 

През 2016 г. сме действали по друг начин по отношение на 

частичните избори на 2 октомври и 6 ноември 2016 г.,  доколкото 

имахме провеждане на 2 октомври избори по Изборния кодекс преди 

промените   от  май  и  юли,  и  по  разпоредбите  след  приемане  на 

промените, а отсега-нататък действаме вече по тези правила, които 

са постоянни и които са били и за 6 ноември, и за 11 декември 2016 

г. На 19 февруари 2017 г. ще са същите, и на следващите избори – 

също, затова ви предлагам решението в този вид. 
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Може  би  ще  добавя  само  и  решението  за  хронограмата… 

(Реплики.) Няма да добавям решението за хронограмата, защото то е 

конкретно решение. 

Това са принципните решения. Мисля, че не съм изпуснала 

нещо – поне доколкото проверих. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля да 

прегледате списъка, за да видим дали са включени всички решения. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

РУМЯНА СИДЕРОВА: Второто изречение е: При прилагане 

на  решението  да  се  съобразяват  сроковете  и  датите,  посочени  в 

съответната хронограма за частични избори или в хронограмата за 

съответните  частични  избори  –  мога  да  разменя  само  словореда. 

(Реплики.)

Ще  добавя  Решение  №  4035,  което  е  процедурата  за 

поредните номера в бюлетините – общо принципно решение. 

Колегата Нейкова предлага Решение № 3685 да отпадне, ако 

е било само за конкретните избори. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  То  е  за  определяне  на 

възнагражденията  на  членовете  на  ОИК  за  частичните  избори  в 

Грохотно и т.н. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз видях, че за 11 декември 2016 г. 

сме имали конкретно ново решение за възнагражденията в ОИК и то 

е било с № 4057.  (Реплики.)  Имаме и община този път. И предния 

път мисля, че пак имахме община – Главиница, през м. декември. 

Добре, ще отпадне от тук Решение № 3685 и аз даже съм си 

записала,  че  трябва  да  приемем  едно  ново  решение  за 

възнагражденията. 

Точка 46 ще стане: Решение № 4035. 

Промените  са  следните:  в  т.  46  отпада  Решение  № 3685  с 

уговорката, че трябва да приемем принципно решение. И на негово 

място  включваме  Решение  № 4035-МИ от  15  ноември 2016  г.  за 

провеждане на жребий в ЦИК за номерата на партиите и коалициите 

в бюлетината. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

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

Ганчева).  

Колеги, това е Решение № 4095-МИ. 

Преминаваме към следващата точка от дневния ред: 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви сигнал с вх. 

№ МИ-11-27 от 23 декември 2016 г, който е разпределен на колегата 

Баханов. Сигналът е от Йорданка Андонова със съответното ЕГН и 

адрес, който е посочен. Той е публикуван във вътрешната мрежа с 

инициалите на господин Баханов. 

Колеги,  съгласувано  с  докладчика,  който  днес  отсъства  по 

обективни причини, тъй като сигналът касае решения, които са взети 

от общинската избирателна комисия в Симитли, през м. септември. 

Госпожа Андонова е била кандидат за общински съветник от местна 

коалиция  „Бъдеще  за  община  Симитли“  и  счита,  че  общинската 

избирателна  комисия  неправилно  е  приела  решенията  относно 

обявяване на общински съветници от съответната листа. Цитирани 

са решенията. 

Предлагам ви да изпратим приложен сигнала за становище – 

това  е  и  мнението  на  колегата  докладчик  –  до  общинската 

избирателна комисия – Симитли, да ни изпрати тяхното становище, 

както и всички относими документи, които са по този сигнал и въз 

основа на цитираните в изложеното в сигнала от госпожа Андонова 

решения. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Режим на гласуване за изпращане на това писмо. 

Гласували  14  членове на ЦИК:  за –  14  (Емануил Христов, 

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против 

– няма.  

Предложението се приема. 

Продължете, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, което 

е с вх. № МИ-15-1243 от 23 декември 2016 г.  – отново разпределено 

на  колегата  Баханов.  Приложено  от  общинската  избирателна 

комисия  в  Дупница  са  ни  изпратили  уведомление  за  доброволно 

изпълнение  на  основание  чл.  182,  ал.  2  от  ДОПК,  по 

административно  дело  №  121/2016  г.  на  Административен  съд  – 

Кюстендил. Приложено е решението, както и уведомлението. 

Вчера  съм  възложила  на  юристите  и  счетоводството  да 

изготвят  тяхно  становище,  въз  основа  на  което  днес  получих 

становище,  че  видно  от  решението,  което  е  приложено  на 

Административния  съд  –  Кюстендил,  влязло  в  законна  сила  на 

15.06.2016 г., ОИК – Дупница е осъдена да заплати сумата в размер 

на 45,25 лв. – възнаграждение на вещо лице по делото. 

Общинската избирателна комисия – Дупница няма собствен 

бюджет. Ето защо считаме, че няма пречка ЦИК като първостепенен 

разпоредител  с  бюджет  да  заплати  горепосочената  сума. 

Становището е на колегата Желязков и госпожа Грозданова. 

Предлагам  да  възложим  на  администрацията  да  се 

предприемат необходимите действия по изплащането на тази сума.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 
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Режим на гласуване. 

Гласували  14  членове на ЦИК:  за –  14  (Емануил Христов, 

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против 

– няма.  

Предложението се приема. 

Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  госпожа  Цанева. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги в днешна дата във вътрешната мрежа в папка с мои 

инициали ви докладвам за сведение Решение № 14369 на Върховния 

административен  съд  –  четвърто  отделение,  с  което  отхвърля 

жалбата, подадена от „ВА“ ООД срещу протоколно решение на ЦИК 

от 20.12.2016 г. Ако си спомняте – вестник „12 минути“, тъй като 

искането за заплащане е подадено след изтичане на преклузивния 

срок по т. 26.1. от наше Решение № 3707. 

Както и за сведение ви докладвам Решение на ВАС № 14396 

– четвърто отделение,  с  което оставя без  разглеждане жалбата  на 

„Вижън  лаб“  ЕООД  срещу  протоколно  решение  на  ЦИК  от 

20.12.2016  г.,  тъй  като  жалбата  е  процесуално  недопустима  за 

разглеждане поради просрочие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Цанева. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

7. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Първи докладчик е госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ПВР-

14-94  от  22.12.2016  г.,  което  е  искане  от  кмета  на  район 
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„Приморски“,  община  Варна  във  връзка  с  изтекъл  срок  за 

съхранение на изборни книжа и материали от произведените през 

2011 г.  избори за  президент и вицепрезидент и местни избори.  И 

съгласно  чл.  287  от  Изборния  кодекс  искат  да  им  разрешим 

разпечатване на помещенията, в които тези книжа се съхраняват във 

връзка с предстоящото им унищожаване. 

Колеги,  на  мен  служебно  ми  е  известно,  тъй  като  съм 

докладчик по преписки за община Варна, че ние на 5 юли 2016 г. с 

Решение № 3282-МИ, сме разрешили отварянето на помещението, в 

което  по  искане  на  район  „Приморски“,  община  Варна,  се 

съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за 

общински съветници, предвид което при сегашното повторно искане 

се свързах с район „Приморски“,  съответно с господин Темелски, 

който е директор на дирекция – от кабинета на кмета ме свързаха с 

този господин. И помолих да се уточни искането. 

Докладвам ви го за сведение и ще го върна на доклад след 

като получим уточненото искане. В момента е за сведение. 

Докладвам ви вх. № ПВР-14-93 от 21.12.2016 г. на доклад на 

колегата Бойкинова, и след това оригинал от 27 декември 2016 г., 

което  е  искане  за  отваряне  на  помещение,  в  което  се  съхраняват 

изборни  книжа  и  материали  от  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на Република България, произведени през 2011 г., във 

връзка  с  предаването  им   и  за  унищожаване  при  спазването  на 

действащото законодателство в Република България. Искането е от 

кмета на район „Одесос“ и съм ви предложила проект на решение в 

папка с моите инициали, с което да разрешим отварянето и как да 

стане  достъпът  до  запечатаното  помещение  по  реда  на  наше 

Решение № 2662-МИ/НР. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Режим на гласуване. 

18



Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4096-ПВР. 

Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  господин  Христов  – 

заповядайте. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Колеги,  с  наше  Решение  №  3796-ПВР/НР  от  18  октомври 

бяхме разрешили на община Добрич да отвори помещението, където 

се съхраняват документи от предходни избори във връзка с изборите 

за президент и вицепрезидент и националния референдум, които се 

проведоха на 6 ноември 2016 г., също и за втория тур, за да бъдат 

приобщени там новите книжа и материали. 

Във  връзка  с  това  кметът  на  община  Добрич  ни  изпраща 

копие от негова заповед № 1299 и разписани протоколи от 7.11.2016 

г. и 14.11.2016 г.  за отваряне на помещенията. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов. Това беше за сведение. 

Следващ докладчик по тази точка е господин Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  постъпило  в 

Централната избирателна комисия писмо от кмета на община Лом с 

вх. № НС-06-22 от 23 декември 2016 г. С това писмо и приложено 

към него ни се изпраща протокол от 12 декември 2016 г., както и 

заповедта  на  кмета  на  община  Лом  за  определяне  на  комисия  в 

съответен състав, която да отвори запечатано помещение, намиращо 

се  в  гр.  Лом.  Отварянето  на  помещението  е  разрешено  с  наше 

Решение  №  4068-ЕП/НС  от  29  ноември  2016  г.  и  е  било  с  цел 
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преместване  на  книжата  от  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България, произведени на 25 май 2014 г., и 

избори за  народни представители на 5 октомври 2014  г.  в  друго 

помещение. 

Докладвам тази преписка за сведение. 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. 

№ МИ-06-1029 от 22 декември 2016 г. от кмета на община Ябланица. 

Към  писмото  е  приложена  заповед  №  780  от  19  юли  2016  г., 

протокол от 8 август 2016 г., опис на ценните документи, предадени 

за постоянно съхранение, акт за унищожаване на неценни документи 

и протокол за извършване на унищожаването. Касае се за книжата от 

изборите  за  общински  съветници  и  кметове  и  за  президент  и 

вицепрезидент  от  23  и  30  октомври  2011   г.,  за  което  е  било 

постановено  решение  на  Централната  избирателна  комисия  с№ 

3083-ПВР/МИ от 18 февруари 2016 г. 

Докладвам го за сведение. 

И последният ми доклад е по преписка с вх. № ЕП-14-7 от 21 

декември 2016 г.  Касае се за писмо на кмета на община Троян, с 

което се прави искане за разрешаване отваряне на помещението, в 

което се съхраняват бюлетините и изборните книжа и материали от 

произведените избори за Европейски парламент на 25 май 2014 г., с 

оглед  искане  на  информация и  копие  на  избирателни  списъци за 

четири лица, гласували в тези избори, като искането е от Окръжен 

следствен отдел – гр. Ловеч. 

Във връзка с това ви предлагам да одобрим изпращането на 

писмо със стандартен текст, с което уведомяваме кмета на община 

Троян,  че  в  случая  не  е  необходимо  разрешение  от  Централната 

избирателна комисия за отваряне на това помещение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Пенев. 

Колеги, режим на гласуване. 
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващ  докладчик  и  последен  по  тази  точка  е  господин 

Андреев. Заповядайте, господин Андреев. Упълномощавам госпожа 

Мусорлиева да води. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

за сведение постъпило писмо от община Маджарово с вх. № ПВР-

06-211 от 28 декември 2016 г., с което кметът на община Маджарово 

ни изпраща копие от заповедта за определяне на длъжностните лица 

от  общинската  администрация  за  отваряне  на  запечатаното 

помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от 

произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката 

и национален референдум през 2016 г., във връзка с прибирането на 

списъците след извършена проверка от Териториалната дирекция на 

ГРАО, и съставените протоколи съобразно изискванията на нашето 

Решение  №  3796-ПВР/НР  от  18  октомври  2016  г.,  които  са 

приложени към писмото заедно със заповедта на кмета. 

За сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Следващата 

точка от дневния ред е: 

8. Искания за изплащане на възнаграждения. 

Госпожа Ганчева е първа – заповядайте. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  искане  за 

изплащане на възнаграждение с вх. № МИ-15-1242 от 23 декември 

2016  г.,  разпределено  на  колегата  Баханов.  Искането  е  минало 
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аритметична  проверка,  контролен  лист  има  за  предварителен 

контрол с  проверка за  съответствие  – с  положителни отговори за 

поемане на задължението. 

Искането  е  за  изплащане  на  заседание  на  общинската 

избирателна комисия  -  Дупница, на 21.11.2016 г. и на 12.12.2016 г. 

То е оформено съгласно наше решение. 

На заседанието на  21.11.2016 г. са присъствали изброените 

членове, както и председател, заместник-председател и секретар. 

На заседанието на 12.12.2016 г. са присъствали председател, 

заместник-председател,  секретар и  съответните членове,  които са 

съгласно искането. 

Иска се изплащане и на дежурства на основание Раздел ІІ, т. 

12, буква „а“ от наше решение, на 21.11.2016 г. – за подготовка на 

материалите за провеждане на заседание, от секретаря на ОИК; и на 

12 декември 2016 г. – за подготовка на материали за провеждане на 

заседание – отново от секретаря на ОИК. 

Предлагам  ви  да  одобрим  така  направеното  искане  за 

изплащане на възнаграждения. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващият  докладчик  по  тази  точка  е  господин  Пенев  – 

заповядайте. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви две искания за 

заплащане  на  възнаграждения,  постъпили  от  общинската 
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избирателна комисия в Самоков. И двете са заведени с един и същ 

вх. № МИ-15-1233 от 21 декември 2016 г. 

Първото искане е  за  изплащане на възнаграждение за едно 

заседание, проведено на 25 ноември 2016 г., на което са присъствали 

председател,  заместник-председател,  секретар  и   8  членове.  На 

заседанието е било разгледано постъпило писмо от председателя на 

общинския съвет относно постъпила оставка от кмета на кметство с. 

Горни  Окол  –  община  Самоков.  Като  общинската  избирателна 

комисия е взела решение да бъде уведомен кметът на кметството и 

да му бъде дадена възможност да изрази становище. 

Направено  е  искане  и  за  изплащане  на  едно  дежурство, 

дадено  на 21 ноември 2016 г. от председателя на ОИК – Самоков, 

която е била призована и разпитана в качеството й на свидетел по 

досъдебно  производство  №  47/2016  г.  по  описа  на  Окръжна 

следствена служба към Окръжна прокуратура – София. 

Второто искане е за  възнаграждения за заседание, проведено 

на  7  декември  2016  г.,  на  което  са  присъствали  председател  и  6 

членове.  Това  заседание  е  било  във  връзка  с  решението  от 

предходното заседание, а именно уведомяването на подалия оставка 

кмет на кметство с. Горни Окол. На заседанието е докладвано, че 

лицето е оттеглило оставката си, поради което не се е наложило да 

се взимат решения за прекратяване на неговите пълномощия. 

Считам,  че  са  налице  основания  за  изплащане  на 

възнаграждения  за  две  заседания  и  за  едно  дежурство  и  моля  да 

одобрим изплащането на възнагражденията.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, моля да гласуваме така,  както беше поднесен докладът от 

колегата Пенев. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
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Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  господин  Андреев  – 

заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило  искане  с  вх.  №  МИ-  15-1229  от  20.12.2016  г.  от 

общинската  избирателна  комисия  –  Хасково,  за  изплащане  на 

възнаграждения за проведени четири заседания на комисията и за 

четири дежурства. Отделно от това на последното заседание, което е 

проведено на 12.12.2016 г., общинската избирателна комисия е взела 

решение, с което да ни информира и да ни уведоми за наличието на 

отсъствия  поради  неуважителни  причини  на  секретаря  на  ОИК – 

Хасково, госпожа Емине Адем Махмуд, на три поредни заседания с 

искане  да  бъде  предприета  процедура  за  освобождаването  й  като 

секретар,  и  съответно  за  назначаването  на  секретар  в  ОИК  – 

Хасково, на друг кандидат, предложен от съответната политическа 

сила. 

Първо  ще  ви  докладвам  заседанията  и  дежурствата  за 

възнаграждение,  след  което  във  връзка  с  това  искане  ще  ви 

предложа да приемем писмо, тъй като имаме вече по отношение на 

други общински избирателни комисии, а именно в Главиница имаше 

такъв  случай,  да  изпратим  едно  писмо,  с  което  да  изискаме 

разяснения и съответно комплектуване на преписката с обясненията 

на секретаря, за да може вече Централната избирателна комисия да 

се произнесе и да вземе решение във връзка с искането. 

Първото заседание е проведено на 12.10.2016 г., на което са 

присъствали  председател, заместник-председател,  секретар и  осем 

членове. Основанието е определянето на процесуален представител, 

който да представлява общинската избирателна комисия във връзка 

със заведено дело по обжалването на изборите за кмет на кметство в 
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с.  Тракиец,  и  съответно  изготвянето  на  становище  във  връзка  с 

участието на общинската избирателна комисия като страна в това 

производство.  Основанието  е  нашето  Решение  №  2901-МИ  от 

5.11.2015 г., раздел І, т. 11 – за изплащане. 

Второто заседание е проведено на 25.11.2016 г., на което са 

присъствали  председател,  заместник-председател  и  осем  членове. 

Проведеното  заседание  е  във  връзка  с  прекратяването  на 

правомощията  на  общински  съветник.  Във  връзка  с  това 

основанието е Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. на ЦИК, раздел І, 

т. 1, буква „б“. Даден е срок на общинския съветник евентуално за 

възражение  по  отношение  на  неговото  освобождаване.  За 

изплащане. 

Третото заседание е на 2.12.2016 г., на което са присъствали 

председател, заместник-председател и осем  членове. Основанието е 

Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. на ЦИК, раздел І, т. 1, букви „б“ 

и „г“. В случая, тъй като не са подадени възражения от освободения 

общински  съветник,  са  прекратени  правомощията  на  общинския 

съветник  и  е  назначен  следващият  от  листата  на  съответната 

политическа сила. 

И  последното  заседание  е  проведено  на  12.12.2016  г.,  на 

което  са  присъствали  председател,  заместник-председател  и  осем 

членове.  На  това  заседание  е  обсъдено  решението  на 

Административния  съд  –  Хасково,  във  връзка  с  обжалването  на 

изборите  за  кмет  на  кметство  в  с.  Тракиец,  и  евентуално 

обжалването  на  решението пред  Върховния административен  съд. 

Като в случая са взели и решение за продължаване на мандата на 

колегата,  който  е  от  общинската  избирателна  комисия,  за 

представителство пред Върховния административен съд. И отделно 

от  това  като  точка  втора  са  констатирали  отсъствието  поради 

неуважителни  причини  на  секретаря  на  общинската  избирателна 

комисия на три поредни заседания и са приели решение да уведомят 

Централната избирателна комисия за започване на процедура по чл. 

82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс, а именно 
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за  замяна  на  отсъстващия  секретар  на  общинската  избирателна 

комисия.  Основанието  е  Решение  №  2901-МИ  от  5.11.2015  г.  на 

ЦИК, раздел І, т. 1, буква „ж“ и буква „и“ – за изплащане. 

И отделно от това има четири дежурства, които на члена на 

общинската  избирателна  комисия,  който  е  осъществил 

процесуалното  представителство  на  общинската  избирателна 

комисия пред съда. Дежурствата са: 

На 10.10.2016 г. – основанието е нашето Решение № 2901-МИ 

от 5.11.2015 г., раздел ІІ, т. 12, буква „в“. 

На  18.10.2016  г.  пак  на  един член  –  пак  нашето  решение, 

раздел ІІ, т. 12, буква „б“.

Дежурство на 25.10.2016 г. – пак раздел ІІ, т. 12, буква „б“

И дежурство на 15.11.2016 г.  отново заради процесуалното 

представителство.  Основанието  е  раздел  ІІ,  т.  12,  буква  „б“  от 

нашето решение – за един член. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Колеги,  подлагам  на  гласуване  изплащане  на  тези 

възнаграждения, така докладвани от господин Андреев, за заседания 

и дежурства в ОИК  -  Хасково. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

И колеги, подлагам на гласуване изпращането на писмо до 

ОИК  –  Хасково,  с  което  да  се  поиска  становище  и  всички 

прилежащи  документи,  включително  и  обяснения  от  лицето,  за 

което стана дума. (Реплики.)

Колеги, отново подлагам на гласуване това писмо. 
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Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Колеги, докладвам ви, че има писмо с искане от общинската 

избирателна комисия – Сухиндол, за изплащане на възнаграждение 

за  проведено  заседание  на  13  декември  2016  г.  Заседанието  е 

проведено  във  връзка  с  освобождаване  на  общински  съветник  и 

обявяване на следващия в листата. Заседанието се е налагало поради 

това,  че  на  6  декември  2016  г.  същата  общинска  избирателна 

комисия е обявила за общински съветник Бисерка… Издадено й е и 

удостоверение. В 3-дневния срок е влязло в сила, но на 12 декември, 

когато  е  следвало  да  има  заседание  на  общинския  съвет,  тя  е 

депозирала  пред  председателя  на  общинския  съвет  молба  – 

декларация, че не желае да положи клетва и се отказва. 

Председателят  веднага  е  изпратил  писмо  до  съответната 

общинска избирателна комисия и те на следващия ден фактически я 

освобождават,  анулират  удостоверението  й  и  обявяват  следващия 

Пламен  Вълев  за  общински  съветник.  Във  връзка  с  това  на 

заседанието  са  присъствали  заместник-председател,  секретар  и   6 

членове. Предлагам да им бъде изплатено възнаграждение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
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Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Приключихме с точка осма от дневния ред. 

Преминаваме към разглеждането на следващата точка: 

9. Доклад  относно  писмо,  получено  от   Обществения 

съвет към ЦИК. 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Благодаря. 

Колеги, получено е писмо от председателя на Обществения 

съвет  към  ЦИК  госпожа  Румяна  Дечева.  Писмото  е  качено  във 

вътрешната  мрежа  за  днешното  заседание  под  № ЦИК-00-1  от  3 

януари 2017 г. 

В  писмото  освен  че  ни  честити  и  пожелава  спорна  2017 

година,  госпожа  Дечева  ни  уведомява  за  две  промени,  приети  с 

решение на Обществения съвет. Едната всъщност е свързана с това, 

че  Българското  сдружение  за  честни  избори  –  Плевен,  има  нов 

представител в Обществения съвет. Това е господин Велко Милоев. 

И молбата е  промяната да се отрази на страницата на обществения 

съвет. 

Според  нашите  правила  ние  не  одобряваме  персонални 

промени,  извършени  от  неправителствени  организации  относно 

представителството им в Обществения съвет. Така че в този пункт 

докладвам  писмото  за  сведение.  Респективно  следва  обаче  да  се 

отрази промяната в страницата на Обществения съвет, за което ще 

имам грижа. 

Втората  информация  е,  че  на  22  декември  2016  г. 

Общественият съвет е взел решение за удължаване на мандата на 

сегашното ръководство на Съвета до м. май 2017 г. Не са посочени 

съображения. Вероятно са свързани с това, че предстои нова изборна 
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кампания и хората натрупали опит в управлението, е хубаво да си 

поддържат функциите и в този период. 

Моето  предложение  е  да  одобрим  това  решение  на 

Обществения  съвет.  Мисля,  че  в  случая  ще  е  нужно  да  вземем 

протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Томов. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

Колеги,  след  извършени  уточнения  и  справка  с  решението 

относно  дейността  на  Обществения  съвет,  както  и  Правилата  за 

дейността  на  самия  Обществен  съвет  към  ЦИК,  приемаме  за 

сведение. 

Благодаря,  господин  Томов.  На  сайта  ще  бъде  извършена 

съответната промяна. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

10. Доклади  относно  докладни  записки  от 

администрацията. 

Заповядайте. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа са  публикувани  докладни  записки  от  госпожа  Манолова  – 

директор  на  дирекция  „Администрация“.  С  вх.  № ЦИК-09-3 от  4 

януари  2017  г.  докладната  записка  е  във  връзка  с  изтичане  на 

срокове  по  трудови  и  граждански  договори.  Моля  да  обърнете 

внимание.  В  тази  докладна  са  посочени  трудовите  договори  и 

гражданските договори. 

На двете машинописки – Атанаска Ямачева и Катя Данчева 

трудовите договори са срочни и срокът изтича на 6 януари 2017 г. В 

този срок днес трябва да вземем решение по отношение на тези два 

трудови договора. 

По същия начин във вътрешната мрежа с вх. № ЦИК-09-3 от 

4 януари 2017 г. госпожа Манолова е посочила поименно  лицата, 

които бяха привлечени и с които са сключени граждански договори, 
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за да обслужват Централната избирателна комисия като стенографи: 

Красимира  Николова,  Силвия  Михайлова,  Юлия  Димитрова, 

Траянка  Стоянова  –  със  срок  до  31  декември  2016  г.  Знаете,  че 

имаме  задължението  в  кратки  срокове  да  публикуваме 

стенографските  протоколи  от  заседанията  на  Централната 

избирателна комисия, и беше необходимо в много кратък срок да 

организираме  тази  дейност.  Чрез  привличането  успяхме  да 

оптимизираме  този  процес  и  да  изпълним  задължението  на 

Централната избирателна комисия във всеки един случай. 

Освен това трудовите договори, сключени с Айгюн Салимов 

Ахмедов и Кирил Георгиев Пенев, а също и с юрисконсултите Нина 

Борисова Димитрова и Милена Радославова Мишева – по техните 

трудови  договори  срокът  за  изпитване  изтича  съответно  на  3 

февруари, на  14 февруари, на 23 февруари и на 22 февруари т.г. 

Към  докладната  записка  госпожа  Манолова  е  представила 

предложение от звено „Деловодство“, подписано от Ваня Стоянова и 

Екатерина  Благоева.  Те  предлагат  да  бъде  привлечена  Атанаска 

Ямачева в звено „Деловодство“ и след решение за привличането на 

Атанаска Ямачева в Деловодството, да бъде обучена за длъжността 

„Деловодител“ за работа с деловодната система.  

Така  както  е  направено  предложението,  предлагам  да 

одобрим отзад-напред Атанаска Ямачева да бъде обучена. Аз лично 

бих предложила и други лица от Машинописното бюро ако искат и 

имат желание, да бъдат обучени с оглед на взаимна заменяемост в 

случаите, когато се ползват отпуски от колегите от Деловодството, 

за да бъдат наясно с деловодната система и да могат да работят в 

Деловодството. 

От друга страна, да продължим договорите с машинописките. 

В срока за изпитване не предлагам и администрацията всъщност не 

предлага  прекратяване  на  трудовите  договори.  Включително  да 

бъдат  поканени  за  сключване  на  граждански  договори  и 

стенографите.  Виждате  предложението на госпожа Манолова.  Във 

връзка с предстоящото насрочване на нови парламентарни избори, 
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Централната  избирателна  комисия  да  обсъди  възможността  за 

сключване на  нови трудови договори с  Атанаска Ямачева  и Катя 

Данчева,  както  и  сключване  на  нови  граждански  договори  със 

стенографите,  чиито имена преди малко прочетох, със срок до 30 

юни 2017 г. Така както е направено предложението, в този смисъл 

предлагам да бъде одобрено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Заповядайте. Първа е госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, не знам кога и защо се налага да 

гласуваме  толкова  бързо  това  нещо.  Моят  първи  въпрос  е  какво 

означава да бъде привлечена към звено Атанаска Ямачева. 

Второ, мисля, че за пореден път, когато правим предложение 

и обсъждаме необходимостта от сключване на граждански договори, 

се  налага  да  обсъждаме обстоятелството,  че  те  не  се  третират  от 

режима  на  трудовите  договори,  че  граждански  договор  не  се 

сключва за определен срок или с месечно възнаграждение. Той се 

сключва за изпълнение на работа, за която се заплаща. 

И мисля, че трябва да бъде обсъдена отделно необходимостта 

от подписване на граждански договори със стенографите и  отделно 

да  бъде  обсъдена  необходимостта  от  подписване  на  трудови 

договори  с  двете  машинописки,  тъй  като  доколкото  си  спомням, 

когато  ние  гласувахме  да  бъдат  назначени  допълнително  две 

машинописки, те са от онези позиции по правилника, които са със 

срочни трудови договори за определен период от време, когато има 

избори. Тоест, предложението да се сключат сега до 30 юни 2017 г. 

какво означава? По кой режим ще се сключат? Това ще бъдат втори 

срочни  трудови  договори  и  ако  са  такива,  ние  не  можем  да  ги 

сключим  със  срок  от  6  месеца,  защото  Кодексът  на  труда  не 

позволява. 

Не  може  просто  така  да  гласуваме  нещо,  което  не  е  ясно 

според  мене.  И  ако  ще  гласуваме  Атанаска  Ямачева  да  бъде 

машинописец,  какво  означава  да  бъде  привлечена  в  звено 

„Деловодство“?
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  почти  дословно 

госпожа Матева постави въпросите, които поставих аз тази сутрин, 

виждайки  докладната  записка.  Предлагам  да  поканим  госпожа 

Манолова, за да можем да изясним въпросите и да получим отговори 

по въпросите, които ни интересуват и които възникват по повод тази 

докладна записка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Първо, аз се присъединявам към казаното 

от  Матева  изцяло.  И в  допълнение  виждам,  че  през  м.  февруари 

изтичат изпитателни срокове. Не може втори път да има изпитателен 

срок.  Аз  мисля,  че  ние  имаме  време  да  обмислим  нещата  за 

следващото заседание. 

Предлагам да отложим в тази част докладната записка, като 

моля да задължим директора на администрацията да изготви едно, 

макар и кратко,  синтезирано предложение,  защото тук не виждам 

такова, кои да преминат на постоянен трудов договор от тези лица, 

които  са  със  срок  за  изпитване,  и  кои  –  не,  като  то  бъде  и 

мотивирано  по  съответния  начин,  независимо  какво  е 

предложението. 

Първо, да има предложение, каквото не виждам; и второ, да 

има  мотивирано  предложение,  т.е.  обосновка.  Предлагам  да 

задължим директора на администрацията да направи това в рамките 

на две седмици примерно. Виждам, че всички изпитателни срокове 

изтичат през м. февруари 2017 г. Ние не можем да имаме за втори 

път изпитателен срок за трудов договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Колеги,  след като чух изказванията  в залата,  наистина има 

нужда от сериозно обсъждане по този въпрос. 
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Нека да разделим  докладната записка на две. Първият въпрос 

е  свързан  с  машинописките,  на  които  според  докладната  записка 

договорите  изтичат  утре.  По  другите  въпроси  според  мен 

предложението  е  да  се  отложат,  за  да  се  получи  мотивирано 

становище  от  директора  на  дирекцията,  включително  и  да  го 

представи пред Централната избирателна комисия. 

Нека сега да качат във вътрешната мрежа един договор на 

машинописките  и  да  отложим  разглеждането  до  качването  в 

мрежата на един договор за машинописки и в тази част ще върна 

въпроса по-късно. 

Продължете, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа  са  публикувани  и  другите  докладни  записки  на  госпожа 

Манолова във връзка със задължението на Централната избирателна 

комисия да публикува бюджета за 2017 г. на интернет страницата на 

комисията. Това е докладна записка с вх. № ЦИК-09-1 от 4 януари 

2017  г.  Посочено  е  основанието:  чл.  93  от  Закона  за  публичните 

финанси.  Предлагат  като  първостепенен  разпоредител  с  бюджет 

Централната  избирателна  комисия  да  публикува  на  интернет 

страницата бюджета на ЦИК за 2017 г. 

Предлагам да одобрим предложението на госпожа Манолова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

33



Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

11. Доклади по писма. 

Отново госпожа Солакова е първи докладчик – заповядайте. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  получили  сме 

писмо от „Информационно обслужване“ АД с вх. № ЦИК-00-729 от 

29 декември 2016 г. То е във връзка с деловодната система, внедрена 

в Централната избирателна комисия по договор от 17 февруари 2014 

г. между ЦИК и „Информационно обслужване“ АД. От 17 март 2015 

г.  напомнят,  че  са  ни  предложили  условия  и  цена  за 

извънгаранционно поддържане на внедрената функционалност. Във 

връзка  с  това  са  посочили  дейностите  и  функциите  всъщност  на 

деловодната система, които са поддържани. 

Дължимата  сума  за  2016  г.  е  2400  лв.  без  ДДС  годишно. 

Същата цена предлагат за 2017 г. 

С  тяхно  писмо от  2015  г.  са  ни  уведомили за  разработена 

допълнителна  функционалност,  съобразена  с  изискванията  на 

администрацията  на  Централната  избирателна  комисия  за 

намаляване на броя на операциите по въвеждането на  документи, 

добавяне на кореспонденция, актуализация на номенклатура. 

Колеги,  тъй  като  те  предлагат  да  се  сключи  договор  с 

„Информационно  обслужване“  АД,  в  3-дневен  срок  след 

потвърждаване от наша страна, те могат да внедрят допълнителните 

функционалности. Цената за внедряване е 8500 лв.  без ДДС. 

Тъй  като  не  касае  информацията,  която  получихме  от 

госпожа Манолова в пълна степен, по телефонно обаждане от Федя 

Огнянов  –  представител  на  „Информационно  обслужване“  АД  и 

който  е  ръководител  на  групата  за  внедряване  на  деловодната 

система в Централната избирателна комисия, госпожа Манолова е 

уведомена, че в началото на 2014  г. е заложен срок за експлоатация 

на продукта до м. януари 2017 г. – 31 януари 2017 г. След изтичането 

на  този  срок  няма  да  могат  да  се  регистрират  нови  документи  в 

деловодната  система.  Мислех си,  че писмото на „Информационно 

обслужване“ АД всъщност е в този смисъл. 
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Аз  ви  предлагам  по  писмо  с  вх.  №  ЦИК-00-729  от  29 

декември  2016  г.,  да  възложим  на  администрацията  да  изготви 

становище  както  относно  предложените  функционалности, 

подготвени  за  внедряване  въз  основа  на  предложения  от 

администрацията  на  Централната  избирателна  комисия, 

включително и за оптимизиране на работата с деловодната система. 

В  случай  че  на  31  януари  изтича  срокът  за  работа  с 

деловодната система като експлоатация, предлагам и предполагам, 

че  на  следващото  заседание  ще  имаме  становището  на 

администрацията  по  този  въпрос,  и  ще  можем  по  отношение  на 

експлоатацията,  тъй  като  се  налага  да  се  допусне  лице  – 

представител на „Информационно обслужване“ АД до сървъра на 

деловодната  система,  който  сървър  се  намира  в  общо  сървърно 

помещение на Народното събрание, да го направим едновременно на 

следващото заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари?  - Заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Да разбирам ли, че това означава, че ние 

предопределяме,  че  продължаваме  да  работим  с  тази  деловодна 

система  или  ще  обсъждаме  възможността  да  бъде  сменена  тази 

деловодна система – нещо, което правихме миналата година. И по 

мои спомени, фирмата която идва тук да презентира, предлагаше да 

бъде  внедрена  безплатна  система  и  поддръжката,  доколкото  си 

спомням, беше около 3000 лв. на година. Поддържането на система, 

която беше с далеч по-високи и добри параметри, отколкото тази, 

която използваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  В абсолютно съгласие  с  госпожа 

Матева и в допълнение на това, което тя каза, всякакви зададени от 

нас възможности те могат да претворят точно в тази система, която 

казаха.  Тоест,  има  неща,  които  сме  наблюдавали  и  които 

затрудняват  изключително  много  деловодната  система.  Знаем  ги 
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всички. Ще се огранича да коментирам нататък какво се случва в 

Деловодството,  защото  има  много  проблеми,  които  също  всички 

знаем и не се решават. Но засега само я подкрепям изцяло и считам, 

че не може на секундата да решаваме това, трябва да се обмисли и 

трябва да се направят въведенията, въпреки че тази дума не е най-

добрата в момента. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Мусорлиева. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  извън  микрофона 

обсъдихме какво трябва да предложи администрацията. Аз считам, 

че ние всички работим с деловодната система и аз лично съм един от 

радетелите да се смени деловодната система – не ми харесва тази. 

Но считам, че моментът по мое мнение е неподходящ. Ние знаем, че 

всеки  момент  вероятно  ще  бъдат  насрочени  предсрочни 

парламентарни  избори.  Не  знам  доколко  е  удачно  след  като  в 

рамките почти на една година – тук имаше презентация на съответна 

деловодна система, не знам доколко е удачно точно в този момент да 

сменим  деловодната  система  и  ние  самите  да  не  сме  наясно, 

деловодителите и администрацията… 

Аз съм за да я сменим, но може би по-нататък във времето, 

като единственото ми притеснение е, че би могло да се създаде един 

работен хаос, който да препятства както нашата работа като членове 

на  Централната  избирателна  комисия,  с  оглед  яснотата  на 

преписките, които се получават в ЦИК, така и за работата на хората, 

които работят – регистрират документите в деловодството. 

Единственото  ми  притеснение  и  считам,  че  Централната 

избирателна  комисия  би  следвало,  ако  смяташе  да  смени  –  аз 

подкрепям колегата  Матева  в това отношение,  че  може би с  така 

написаната  информация  и  предложение,  ние  по  някакъв  начин 

препятстваме  взимането  на  решение  за  смяна  на  деловодната 

система, но считам, че в този момент, в оставащото време, защото 
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всички сме наясно с обстановката, да сменим деловодната система и 

да се обучаваме ние, 22 човека, включително и администрацията, би 

довело към настоящия момент по мое мнение  до неясни последици. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, ние може да работим много с 

тази  система.  Аз  не  съм  от  хората,  които  работят  с  деловодната 

система. Репликата ми към колегата Ганчева е в този смисъл: нека 

наистина да чуем. Инициативата никога не е била излишна от страна 

на  администрацията.  Нека  да  чуем  тяхното  предложение  по 

отношение на деловодната система. Защото ако те не са доволни от 

тази деловодна система, мисля, че ще направят всичко необходимо в 

най-кратък срок да бъде внедрена нова система, която да обезпечи 

една оптимална работа в деловодството. Така че ние можем много да 

говорим,  много  да  ползваме  тази  деловодна  система,  само  че 

изпълнителите  по  отношение  на  въвеждане,  регистриране  на 

документи в деловодната система, са колегите от администрацията и 

аз лично считам, че те имат основната дума. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте за дуплика. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Солакова, не разбирам защо 

ме репликирате, тъй като аз не съм казвала и не съм на по-различно 

мнение  от  това,  което  изразихте  в  репликата  си.  Да,  колегите  от 

администрацията,  в  частност  в  Деловодството  са  тези  които имат 

най-добро виждане върху конкретната деловодна система. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожа 

Мусорлиева, след това госпожа Нейкова. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Абсолютно  не  противореча  на 

изказването на госпожа Ганчева, нито на госпожа Солакова. Това е 

отделно изказване. 

Да  поканим  в  един  близък,  кратък  срок  наистина  хората, 

които работят с деловодната система, най-малкото да повторят това, 
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което  са  казвали  пред  мен  и  да  го  запишем.  То  беше  за  същата 

система,  но  с  облекчения,  които  наистина  много  помагат.  Да  ги 

попитаме, да го отразим писмено и да видим дали наистина не би 

могло бързичко да се внедри и лесно. Защото тогава когато ми го 

казаха, ми се стори, че наистина не е трудно за усвояване. Тогава ще 

преценим дали има време или не. Мен ми се струва, че няма да бъдат 

насрочени от днес за утре изборите, но това е друга тема. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  понеже  чух,  че  се  очаква 

инициатива от колегите от деловодството – да чуем тяхното мнение, 

което разбира се е правилно да бъде чуто, искам да ви припомня, че 

миналата  година,  когато  се  проведе  презентацията  на  другата 

деловодна  система,  това  беше  по  инициатива  на  колегите,  които 

работят с деловодната система. В момента не са пред мен, но аз пазя 

техните предложения и бележки, както и всички проблеми,  които 

срещат с тази деловодна система. 

Аз също ползвам деловодната система и виждам, че тя има 

доста  проблеми,  които  каквото  и  допълнително внедряване  да  се 

направи, според мен самият й замисъл не позволява да се направи, 

така че да ни е максимално удобна. Но това си е лично мое мнение. 

Така че ние сме ги чули веднъж и те са казали къде са проблемите. 

Друг е въпросът дали към този момент си го спомнят, защото в тази 

зала когато беше презентацията, те тогава имаха мнение различно от 

написаното. И аз бих им препоръчала като имат някакъв проблем, да 

си го поддържат и да си го кажат без никакви притеснения и да се 

чудят кой от членовете  как ще реагира,  ако си напишат истината 

такава каквато е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

И госпожа Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  в  допълнение  на  това,  което  и 

колегата Нейкова каза, ще припомня и ще обърна внимание и на още 

нещо.  Поне  единият  от  деловодителите,  който  винаги,  когато 
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преценяваме  разни  неща  допълнително  да  се  дават,  се  смята  за 

водещ в  деловодството,  е  бил  при  внедряването  на  тази  система. 

Директорът  на  Дирекция  „Администрация“,  макар  и  на  друга 

длъжност към онзи момент, също е била при внедряването на тази 

система. И за мен е изненадващо, че ние получаваме информация на 

5 януари от „Информационно обслужване“ АД, че поддържането на 

системата, независимо от това, че нямаме договор, изтича в края на 

м.  януари  и  ние  няма  да  можем  да  завеждаме  входящата 

документация. 

Това за мен предпоставя необходимостта или незабавно да се 

предприемат действия за внедряване на нова деловодна система, или 

просто сключването на договор за  продължаване обслужването на 

тази деловодна система. Друг избор нямаме. 

Но ще припомня също, че деловодителите ни  - всички, които 

работят с деловодната система, се оплакват страшно много от нея. 

Но  както  каза  и  колегата  Нейкова,  тогава  когато  трябваше  да  се 

внедри другата система, те бяха страшно доволни от деловодната ни 

система.  Така  че  тези  противоречия  за  мен  не  знам  от  какво  са 

продиктувани, но ми се струва, че наистина е крайно време всеки 

човек  от  тази  администрация,  освен  в  ЦИК,  да  си  поеме 

отговорността  за  работата,  която върши и затова,  което трябва да 

предполагат тези действия. Ако не си доволен от една система, кажи 

от какво не си доволен, защото наистина е страшен проблем това, че 

непрекъснато има заведени преписки под различни номера една и 

съща преписка – оригинал или дошла по електронната  поща,  под 

един  и  същи  номер  преписки,  които  нямат  нищо  общо  една  с 

друга…  Не  могат  да  се  намерят  преписки,  които  аз  лично  съм 

търсила  и  работя  много  с  тая  деловодна  система.  Нито  по 

кореспондент, нито по входящ номер могат да се намерят преписки, 

за които знам, че са дошли и смятам, че тази деловодна система не е 

добра. Но ние колкото повече отлагаме, лятото беше предложението 

преди президентските избори да се внедри – нямаше време, защото 
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предстояха  президентските  избори.  Сега  евентуално предсрочните 

избори предстоят. 

Мисля, че не е проблем да се внедри. Началото на годината е, 

изтича ползването на тази система. Ако се реши – да се внедри. Ако 

не – просто да се действа с тази, но да спрат да се оплакват обаче. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да разбирам ли, 

че се обединяваме около това да възложим на администрацията да 

ни  даде  становище,  както  по  направеното  предложение  с 

допълнителните  функционалности,  така  и  относно  внедряване  на 

нова  система,  в  частта  деловодители  и  директор  на  Дирекция 

„Администрация“. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Чудесно,  но  ми  се  струва,  че  е 

нужен непосредствен контакт. Ако поговорим с тях и  след това го 

отразим  заедно,  мисля,  че  е  по-добре  за  всички.  Защото  дадено 

написано, може по един начин да е написано, друг друго нещо да 

разбере… Така ми се струва.  Това ще е много кратко, няма да се 

загуби толкова много време. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз считам, че за да не губим време, 

нека ако ще се обединим около това те да дадат становище, да си 

дадат  становището  по  евентуалното  внедряване  на  тази  система, 

която беше презентирана. На разговорите и срещите те присъстваха. 

Мисля, че са запознати с функционалностите. Тя беше презентирана 

и пред Централната избирателна комисия, така че ако ще внедряваме 

нова, нека да е с конкретика да бъде становището им по тази или пък 

да  възложим да  се  търсят  и  други  варианти,  ако  ще  внедряваме. 

(Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Нека все пак да им дадем някакъв срок, 

в който да ни дадат тази информация, а не до края на месеца и да 

бъдем поставено отново пред свършен факт. До другата седмица, до 

следващото заседание да има информация. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  беше  и 

първоначалното предложение. 

Добре, колеги, режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 

1 (Емануил Христов).  

Предложението се приема. 

 Продължете, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  едно  писмо  за 

сведение на  Централната избирателна комисия, с вх. № ЦИК-03-26 

от  29  декември  2016  г.  Това  е  писмо  от  администрацията  на 

Министерския  съвет  до  главните  секретари  на  министерства, 

държавни  агенции,  държавни  комисии,  изпълнителни  агенции  и 

административни структури,  създадени със  закон,  специализирани 

териториални администрации, областни администрации и секретари 

на общини и на райони. Препращат едно писмо от изпълнителния 

директор на НАП, адресирано до администрацията на Министерския 

съвет, във връзка с възможността за електронна услуга и снабдяване 

с  удостоверение  за  наличие  или  липса  на  задължение  от 

изпълнители по ЗОП, както и в случаите, когато сме компетентен 

орган  за  извършване  на  административна  услуга,  за  която  е 

необходим такъв  документ  –  да  ги  набавяме  по  служебен път  от 

органите на НАП, Агенция „Митници“ и от общините. 

Във връзка с това, че са констатирани пропуски в работата 

след  въвеждане  на  системата  от  1  януари  2016  г-,  те  обръщат 

внимание, че ще се правят проверки и наблюдения по метода „Таен 

клиент“ в цялата администрация. 

Независимо че  не  считам,  че  ние  сме в  това  число,  аз  ще 

предложа да възложим на директора на Дирекция „Администрация“ 
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да се доведе до знанието както на колегите юрисконсулти, така и на 

счетоводството,  на цялата администрация, а и ние също да имаме 

предвид  в  случаите,  когато  организираме  процедури  по  ЗОП  и 

кандидатите,  участващи  в  тези  процедури,  ползват  услугите 

например на НАП, за да ни представят по този ред документите, с 

които доказват липсата или наличието на задължения. 

Освен  това  всяка  администрация  следва  да  обяви  новите 

промени,  свързани с  предоставянето  на административни услуги, 

като информира затова заинтересованите лица. Всички необходими 

действия да бъдат предприети от госпожа Манолова за довеждане до 

знанието и изпълнение на съответните указания, както в това писмо, 

и посочените разпоредби от нормативните актове. 

И още едно писмо за сведение, уважаеми колеги. Писмо от 

кмета на Столична община до кметовете на райони на територията 

на  Столична  община,  където  се  съхраняват  бюлетини  от 

произведени  избори,  с  оглед  на  предоставянето  на  определени 

бройки на Музея на София. Това е във връзка с нашето писмо, което 

бяхме изпратили с такава молба. За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Следващ докладчик е госпожа Ганчева – заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

НС-09-3 от 29.12.2016 г., което е от Софийска градска прокуратура, 

Следствен  отдел.  Като  във  връзка  с  досъдебно  производство  по 

описа  на  Софийска  градска  прокуратура,  конкретна  преписка,  ни 

искат информация за следното: кои лица са били членове на СИК в 

гр. Брумол – Филаделфия, в съответната секция: три имена, ЕГН или 

рождена  дата  и  адрес;  и  на  второ  място,  какъв  е  бил  броят  на 

подадените бюлетини за гласуване в тази секция и съвпада ли той 

напълно  с  броя  на  лицата,  отбелязани  в  избирателния  списък  в 

секцията. Подписано е от следовател Атанасов. 
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Предвид това, колеги, ви предлагам на следователя заверено 

копие  от  протокола  на  СИК  за  гласуване  извън  страната  в 

съответната  избирателна  секция,  от  който  е  виден  съставът,  и 

съответните  решения на  Централната  избирателна  комисия,  които 

съдържат  и  съответните  ЕГН  –  заверени  копия  от  съответните 

страници в частта за назначаването на тази СИК. 

Проект на писмо е  качен във вътрешната мрежа в папка с 

моите  инициали.  На  второ  място,  да  им  представим  копие  от 

протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали 

в  съответната  СИК,  от  който  е  виден  броят  на  предадените 

бюлетини, като уточняваме и прилагаме и копие от формуляра на 

списъка за гласуване извън страната, от който е видно, че броят на 

положилите подписи е 156.  Всъщност се изчерпват въпросите, ако 

считам, че отбелязаното като подадени бюлетини от следователя, са 

предадените за произвеждане на избора в тази секция бюлетини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, запознахте ли се? 

Режим на гласуване. 

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Владимир  Пенев,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-

07-131 от 22.12.2016 г., съответно превод от 23.12.2016 г., съдържащ 

информация  –  уведомяват  ни,  че  ще  се  проведе  ХІV Европейска 

конференция  на  органите  за  управление  от  юрисконсулта  на 

Венецианската  комисия.  След  като  се  получи  по-подробна 

информация, ще го върна на доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Продължаваме  със  следващ  докладчик.  Госпожо  Матева, 

заповядайте. 

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

ПВР-20-770 от 21 декември 2016 г. То е от Българската национална 

телевизия,  в  отговор  на  наше  запитване,  което  изпратихме  до 

Генералния директор на  БНТ. 

Спомняте  си,  че  не  можехме  да  отчетем  излъчванията  по 

нашата разяснителна кампания, които са направени по програмите 

на  Българската  национална  телевизия.  Беше  ни  изпратена 

информация само за  излъчванията  в  програмата  БНТ-1,  а  нашите 

видеоматериали са излъчвани и по БНТ-2, БНТ-Свят, за които сега 

ни е предоставена информацията По БНТ-HD също са излъчвани, но 

ни информират от Българската национална телевизия, че не могат да 

бъдат отчетени излъчванията, тъй като липсва база данни. 

Това  ни  беше  необходимо,  за  да  можем  да  предоставим 

информацията  за  увода,  който  следва  да  приеме  Централната 

избирателна  комисия  във  връзка  с  произведените  избори  и 

националния референдум. Аз съм ги  включила в данните, които са 

от  разяснителната  кампания и  съм ги  изпратила  на  председателя, 

така че тази информация е за сведение. 

Докладвам ви също така  писмо с вх. № МИ-15-1249 от 30 

декември 2016 г. То е от общинската избирателна комисия – Роман. 

С това писмо председателят и секретарят на комисията ни изпращат 

Решение № 245 от 22 декември 2016 г. на общинската избирателна 

комисия  –  Роман.  Припомням  ви,  че  това  решение  беше  взето  в 

резултат  на  няколко  пъти  подаван  сигнал  до  общинската 

избирателна  комисия  –  Роман,  и  до  Централната  избирателна 

комисия  от  Иван  Алексиев,  който  е  представляващ  политическа 

партия „АБВ“ за общината, и който в качеството му на общински 

съветник беше подал сигнал до общинската избирателна комисия – 

Роман  за  обстоятелството,  че  общински  съветник,  който  е  и 
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председател  на  общинския  съвет,  не  посещава  заседанията  на 

общинския съвет. 

Няколко пъти беше разменяна кореспонденция между ЦИК и 

общинската  избирателна  комисия  –  Роман.  Вследствие  на 

последното писмо, което сме изпратили и което ни информираха, 

по-късно е изискана от община Роман, от областната администрация 

необходимата  информация,  а  общинската  избирателна  комисия  – 

Роман, се е събрала на заседание на 22 декември 2016 г., обсъдила е 

цялата  получена от  община Роман,   от общинския съвет  – Роман 

информация за обстоятелството дали този общински съветник има 

обективни причини да не посещава заседанията на общинския съвет 

през 2016 г. 

Подадено  е  възражение  и   от  самия  общински  съветник  – 

писмено възражение до общинската избирателна комисия – Роман, с 

представени към него писмени доказателства,  които са описани в 

заседанието на общинската избирателна комисия. 

На  базата  на  всичките  тези  документи  общинската 

избирателна комисия – Роман, е взела решение, което ви докладвах, 

че ни е изпратила: да остави без уважение сигнала на Иван Алексиев 

Тодоров.  Решението  е  публикувано  на  страницата  на  общинската 

избирателна комисия – Роман, нямаме данни да е влязло в сила, тъй 

като  то  подлежи  на  обжалване  в  7-дневен  срок  пред  съответния 

административен съд. Така че в момента докладвам за сведение това 

писмо. 

Също  така  за  сведение  ви  докладвам,  че  по  пощата  ни  е 

изпратен протокол от община Дългопол № 156 от 19 декември 2016 

г.  Това  е  протоколът,  който  е  съставен  в  община  Дългопол  от 

комисията по чл. 287, която следваше да извади от помещението, в 

което се съхраняват  изборни книжа и материали от  произведения 

национален референдум, съответния чувал от съответната секционна 

избирателна комисия, която е посочена тук с номер, и да го докара в 

Централната избирателна комисия,  като го предаде въз основа на 
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определение  на  Върховния  административен  съд,   за  да  бъде 

извършено повторно преброяване на бюлетините и на пликовете от 

вещите лица, които са назначени да извършат това преброяване по 

делото по оспорване на резултатите от националния референдум. 

Когато  пристигнаха  в  Централната  избирателна  комисия, 

представителите на общината бяха забравили да донесат протокола. 

Незабавно  го  изпратиха  сканиран  по  електронната  поща,  но  се 

разбрахме с тях, че като се приберат, ще го изпратят в оригинал и по 

пощата – и той е изпратен. 

Докладвам  ви  го  за  сведение  и  ще  го  приложим  към 

документите, които съхраняваме от всяка една от общините, които 

са ни предоставили чували. 

Във връзка с това също така ви уведомявам, че в процеса на 

извършване  на  експертизата  от  вещите  лица  и  на  преброяването, 

което  беше  направено  в  рамките  на  дните  между  Коледа  и  Нова 

година,  вчера  приключи  последното  преброяване.  Тъй  като  се 

извършваше в присъствието на членове на ЦИК и на жалбоподателя, 

вещите  лица  помолиха  да  им  бъде  предоставена  информацията, 

която  е  за  числовите  данни,  която  обобщава  резултатите  от 

референдума  и  която  на  практика  е  обективирана  в  обжалваното 

решение, на базата на приетите несъответствия по Решение № 3999, 

и  обявените  след  това  резултати  по  Решение  №  4000,  тази  база 

данни  да  им  бъде  предоставена  в  excel-формат  за  нуждите  на 

подготовката на заключението. 

Запознах председателя на ЦИК с това искане на вещите лица. 

Тя  се  свърза  с  господин  Филипов  и  във  връзка  с  това  господин 

Александър  Станев  ни  изпрати  незабавно  трансформирана  тази 

информация, най-напред в txt-формат, който той каза, че е машинно 

четим формат и би могъл да се ползва от вещите лица. Но тъй като 

те молеха да бъде в excel-формат,  тя беше преработена и в excel-

формат. 

И  всъщност  ви  докладвам,  че  с  вх.  №  НР-00-26  от  29 

декември 2016 г.,  ни е изпратена информацията в машинно четим 
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формат, а на 30 декември 2016 г. е изпратена на мейла на ЦИК в 

excel-формат.  Не  си  спомням  колко  от  присъстващите  днес  на 

заседанието бяха информирани по телефона от председателя на ЦИК 

за  това  искане  на  вещите  лица,  но  ние  така  или  иначе  не 

постигнахме  съгласие  преди  Нова  година  да  предоставим  тази 

информация.  Така че аз  ще ви моля в момента,  ако преценим, да 

подложим на гласуване да бъде предоставена тази информация на 

вещите лица в електронен вариант на excel-формат, за да могат да я 

ползват при изготвяне на заключението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 

1 (Севинч Солакова).  

Предложението се приема. 

Продължаваме  със  следващ  докладчик.  Това  е  господин 

Пенев. Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви, че е постъпило 

в  оригинал  писмото  от  Главна  дирекция  „ГРАО“,  с  което  ни 

предоставят  информация за  броя  на  лицата  по постоянен  адрес  в 

кметство Гургулица, община Момчилград, област Кърджали, което 

беше постъпило в Централната избирателна комисия на 20 декември 

2016 г. само по електронната поща, и е заведено тогава с вх. № МИ-

04-03-46.  Докладвам го за  сведение.  Писмото ще бъде приобщено 

към преписката. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  След 

господин  Пенев  е  госпожа  Алексиева,  когато  се  върне,  а  сега  е 

госпожа Цанева – заповядайте. 
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ТАНЯ ЦАНЕВА:  Колеги,  за  сведение  ви  докладвам вх.  № 

МИ-06-1040 от 29.12.2016 г. от кмета на община Елхово, с което ни 

информират  за  предаване  на  материали с  изтекъл  срок,  а  именно 

избори през 2011 г., на „Държавен архив“ – Ямбол. 

За сведение ви докладвам вх. №  ЦИК-07-133 от 27.12.2016 г. 

Качено е в моята папка и който желае, може да се запознае. Това е 

електронното  издание на Международния институт за мониторинг и 

развитие  на  демокрацията  и  парламентаризма,  с  което  ни 

информират  за  мониторинг  в  президентски  избори  в  Молдова, 

конференция, както и референдум в Киргизия. 

Докладвам ви не за сведение, но току-що получих превода. 

Колеги, ще ви моля да се запознаете, в моята папка е. Не днес, а по 

принцип да се запознаем с вх. № ЦИК-07-134 от 5 януари 2017 г., с 

което сме получили от Централната избирателна комисия на Грузия 

въпросник, който изисква предоставяне на подробна информация по 

конкретни изборни въпроси. Въпросникът е може би 4-5 страници. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

За  следващото  заседание  като  докладчик  ще  подготвя 

отговори по въпросника, които ще обсъдим в комисията. 

Докладвам ви вх. № ЦИК-07-134 от 3 януари 2017 г. Това е 

покана  от  Централната  избирателна  комисия  на  Грузия  по  повод 

Седмата  годишна  среща  на  органите  на  управление,  която  ще се 

проведе на 27 и 28 февруари 2017 г. в Боржоми – Грузия. Темата на 

конференцията  е  „Иновативни  услуги  и  ефективни  изборни 

операции“.  На  конференцията  ще  се  обсъждат  иновациите  и 

услугите,  които правят  изборите  достъпни за  всички,   опростяват 

процеса  на  управление  на  изборите  и  насърчават  по-голяма 

ангажираност  на  заинтересованите  участници  в  изборите,  а  също 

така осигуряват прозрачност и достъпност на процеса за гласуване. 
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До 20 януари 2017 г.,  ако ЦИК реши, трябва да попълним 

формулярите,  като  ни  информират  от  Централната  избирателна 

комисия на Грузия,  че комисията на Грузия покрива разходите за 

три нощувки на до двама представители от нашата организация. 

Миналата година ние участвахме в Шестата годишна среща с 

колегата Матева и аз. Мисля, че и тя ще подкрепи моето мнение, че 

такива срещи са полезни и би било добре ние да се ориентираме към 

участие в тази международна среща. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Това е вашето предложение, госпожо Цанева. 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Предлагам господин Христов с още 

един член. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

предложението на госпожа Цанева е принципно да вземем решение 

за участие от страна на  Централната избирателна комисия, като в 

определен  срок,  например  до  следващото  заседание,  бъдат 

определени и лицата, които ще ходят. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  предложението  на  госпожа 

Цанева. 

Режим на гласуване. 

Гласували  14  членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева-

Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,  

Цветозар Томов), против – 2 (Емануил Христов, Ивайло Ивков).  

Предложението се приема. 

Колеги, доклади и от мен по хронологията на дневния ред. 

На първо място, колеги, във вътрешната мрежа в моя папка 

има писмо с  вх.  № ЦИК.07-130 и превод № ЦИК-07-130.  Това е 

писмо от господи Шолноки – генерален секретар на Асоциацията на 

избирателните комисии от Централна и Източна Европа – АСЕЕЕО. 
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Припомням,  че  Централната  избирателна  комисия  изрази 

своята  готовност  да  организира  и  двете  събития  на  Асоциацията 

през  следващата  година,  а  именно:   срещата  на  изпълнителното 

бюро и 26-та международна конференция на Асоциацията. 

В  отговор  на  нашето  писмо  господин  Шолноки  ни  пише 

следното:  първо  оценява  високо  бързия  отговор  на  Централната 

избирателна  комисия  на  България  на  молбата  за  принос  за 

предстоящите събития на Асоциацията. 

На второ място, потвърждава, че са готови да обсъдим всички 

допълнителни логистични подробности на 26-та конференция – да 

ги  обсъдим  сега,  в  началото  на  януари,  т.е.  получаваме 

потвърждение от страна на Асоциацията, че тя приема Централната 

избирателна комисия на България да организира това събитие. 

Във връзка и с телефонен разговор, който проведох, от ЦИК 

на  Казахстан  също  са  заявили  намерение  да  бъдат  домакин  на 

събитие на Асоциацията.  Ето защо организирането на заседанието 

на изпълнителния съвет през първото тримесечие на 2017 г. ще бъде 

решено  в  началото  на  м.  януари,  за  което  ще  ни  информират 

допълнително. 

Колеги, докладвам ви го за сведение. 

Много ви моля, необходимо е да се формира една работна 

група, която още отсега да започне да  извършва тази подготовка, 

защото може би ще се наложи да правим обществени поръчки, които 

не попадат в обхвата на онези по § 3 от Допълнителните разпоредби 

на Изборния кодекс, т.е. със съответните срокове. 

Във връзка с това ви моля за следващото заседание да имаме 

готовност с тази работна група, а аз имам и своите предложения към 

вас, но ви моля вие сами да заявите желание кой да участва. Госпожа 

Мусорлиева и госпожа Грозева вече са говорили и заявяват участие 

в тази група. Госпожа Сидерова, госпожа Цанева…

Колеги, виждам, че сме готови с тази група. Колеги, всички 

останали  могат  да  се  включат,  но  нека  сега  да  направим  една 

работна  група:  госпожа  Мусорлиева,  госпожа  Ганчева,  госпожа 
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Цанева,  госпожа Сидерова и госпожа Грозева.  Това е съставът на 

групата към настоящия момент. Винаги може да бъде увеличен. 

Колеги, нека да гласуваме тази работна група, която сега да 

осъществи  контакт  с  Асоциацията  на  избирателните  комисии  от 

Централна  и  Източна  Европа  –  АСЕЕЕО,  за  стартиране  на 

разговорите и уточняване на детайлите. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев,  Ивилина Алексиева-Робинсън,  Йорданка Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против 

– 2 (Емануил Христов, Ивайло Ивков).  

Предложението се приема. 

Колеги, преписката с която разполагам, ще я предоставя на 

администрацията  да  я  ксерокопира  за  всички  членове  на  така 

създадената работна група. (Реплики.)

Заповядайте, госпожо Мусорлиева. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Изразявам едно общо предложение, 

което фактически беше изразено и от господин Ивков, и от други 

колеги,  да  изпратим  едно  писмо,  с  което  да  припомним  на 

уважаемите  колеги  от  АСЕЕЕО,  че  България  заяви,  но  нямах 

пълномощията  от  Централната  избирателна  комисия,  за  да  кажа 

твърдо,  че ще я направим, а казах,  че веднага ще говоря,  както и 

направихме. Тоест, ние на 25-та юбилейна среща ние казахме ясно, 

че искаме конференция. Мисля, че трябва да изпратим писмо в този 

смисъл, защото конференцията представя България в подобаващия й 

вид,  както  и  Централната  избирателна  комисия  като  ръководен 

управленски  орган  по  управление  на  избори,  а  не  среща  на 

изпълнителното бюро. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, считам, че не може по този 

начин:  едното  искаме  –  другото  не  искаме  –  да  поддържаме 

отношения с която и да било организация, в частност с тази. Ясно и 

категорично  според  мен  е  написаното  в  писмото,  че  те  ще  ни 

уведомят  за  решението  си  къде  да  бъде  първото  събитие.  Затова 

предлагам  да  не  изпращаме  писмо,  ако  колегата  Мусорлиева  не 

възразява. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Да,  прави  сте,  уважаеми  колеги. 

Само исках да кажа, че писмото е коректно, но просто държим и на 

конференцията, и на всичко останало. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  очакваме  работната  група  вече  да  осъществи 

контакта и да се направят последващи стъпки за организацията на 

това високо събитие. 

Колеги,  следващ  доклад  от  моя  страна.  Във  вътрешната 

мрежа  вх.  №  ЦИК-00-725  и  №  ЦИК-00-726.  Докладвам  ви  за 

сведение.  Както  ни  упълномощихте  на  предходното  заседание  на 

ЦИК  на  20.12.2016  г.,  да  приемем  от  името  на  Централната 

избирателна комисия изпълнението на предоставените услуги и да 

подпишем приемо-предавателен протокол за изпълнение от страна 

на „Информационно обслужване“ АД по сключения между ЦИК и 

„Информационно  обслужване“  АД  договор  за  предоставяне  на 

услуги по актуализиране на съдържанието на официалната интернет 

страница на ЦИК по заявки. Колеги, пристигна писмото и съответно 

на  базата  на  упълномощаване  ние  подписахме  приемо-

предавателния протокол, както се извърши и плащането. 

На следващо място,  колеги,  отново във вътрешната мрежа, 

отново в моя папка има един уърд файл, който се нарича „Списък 

получени картички“. Без да претендирам за изчерпателност, все пак 

мисля,  че всички картички,  които получи ЦИК – както хартиени, 
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така и по електронен път, са включени тук, за да видите кои са ни 

поздравили, колеги. 

На следващо място във вътрешната мрежа извън моя папка в 

pdf-формат господин Желязков е изготвил справка за обществените 

поръчки  и  конкурс  за  възлагане  през  2017  г.  Към  днешна  дата, 

колеги, ви го докладвам за сведение. 

Погледнете т. 4 от тази справка във връзка с предходния ми 

доклад,  свързан  с  Асоциацията  на  избирателните  комисии  от 

Централна и Източна Европа – АСЕЕЕО. С протоколно решение от 

20.12.2016  г.  ние  възложихме  на  администрацията  въз  основа  на 

изпратения наръчник и примерен бюджет от страна на Асоциацията, 

да се извърши проучване и администрацията да предложи на ЦИК 

провеждането  на  обществени  поръчки  за   организиране  на 

Годишната  конференция  –  Генерална  асамблея  на  АСЕЕЕО,  ако 

такива  са  необходими.  Администрацията  ни  информира,  че  й  е 

необходимо  още  малко  време,  за  да  може  да  изготви  това 

предложение. Предполагам, че това време ще бъде до следващото 

заседание на Централната избирателна комисия. 

И на последно място, колеги, бих искала да ви информирам, 

за да знаем за отпуски и болнички. Колеги, Дейзи Стоянова, Ганка 

Герасимова  и  Кирил  Пенев  отсъстват  до  края  на  тази  седмица  и 

следващата седмица ще бъдат тук, а господин Желязков ще отсъства 

от днес до края на другата седмица. 

Това са моите доклади. 

Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  това  е  госпожа 

Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  аз  искам  да  ви 

уведомя, че получихме напомняне, тъй като поради коледни и други 

празници,  сме  в  края  на  срока  за  отговор  на  получен  чрез 

Венецианската  комисия  отговор  на  въпросник  –  проучване, 
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проведено от група учени. В интерес на истината, към предишното 

писмо  не  са  били  поместени  въпросите  на  български  език, 

независимо че пише, че ги има на български език. 

С вчерашна дата днес сме получили въпросите. Ще направя 

отговорите.  Като  тест  е  направен  въпросникът,  и  за  следващото 

заседание ще ги кача в мрежата, за да може да ги прегледате и да ги 

изпратим. Това е в моята папка с вх. № към ЦИК-07-125 от 5 януари 

2017 г. (Реплики.) 

Въпросите са само на български език. Няма ги на английски. 

На английски е отчетът за конференцията, която беше проведена на 

14 и 15 април 2016 г. в Букурещ. Имаме превод на български език 

всъщност на резюмето на заключителния документ, който е приет на 

конференцията. Но те сега са ни го изпратили отново заедно с това 

писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова. 

Следващ докладчик е госпожа Мусорлиева. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

две според мен важни писма.  Едното е  покана за присъединяване 

към  VoICE.NET.  Разбира  се,  вие  ще  го  разгледате.  То  е  от 

избирателната комисия на Индия. (Реплики.)

Продължавам  по  същество.  Много  е  мило  писмото  от 

господин Насим Заиди – главен комисар на Избирателната комисия, 

до  госпожа  Алексиева,  в  което  се  казва,  че  от  миналата  година 

имахме такава покана за участие в тази среща, но тя съвпадаше с 

избори и не можехме да се присъединим. Това писмо е във връзка с 

това  ние  да  номинираме  „секретар-член“,  както  е  формулиран 

преводът, за VoICE.NET. 

Аз лично предлагам като наш представител на  Централната 

избирателна комисия по принцип да предложим госпожа Алексиева, 

а вече, ако се налага, в други случаи вие ще упълномощавате и други 

членове.  Вие така  или иначе представлявате  ЦИК и това  е  моето 

предложение,  ако  вие  го  приемете.  Който  желае,  да  разгледа 
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изключително дипломатичното приятно писмо – по много приятен 

начин формулирано. 

Това ми е предложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

Колеги,  да,  представляващ  съм,  но  в  ЦИК  по  определени 

теми възлагаме на отделни членове на ЦИК, затова  в случая, колеги, 

аз  се  оттеглям.  Да,  аз  официално  представлявам  Централната 

избирателна комисия, но се оттеглям и предлагам наш представител 

да бъде госпожа Мусорлиева. 

Колеги, режим на гласуване… - Отменям гласуването. 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: (Без микрофон, реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване на направеното предложение. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова,  Таня  Цанева),  против  –  3  (Емануил  Христов,  Ивайло 

Ивков, Цветозар Томов).  

Предложението се приема. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Второто писмо, уважаеми колеги, 

може да  се  разглежда  и  ще го  кажа  за  протокола,  в  два  аспекта. 

Единият е много положителен, другият не е толкова положителен. 

Но аз ще обсъдя положителните елементи в това писмо. 

Това  е  писмо,  това  всъщност  е  подробен  доклад  на 

Посолството ни в Обединеното кралство, което дава предложения на 

базата на последните избори и референдума. Казвам, че има много 

положителни аспекти, че са си направили труда да изготвят такъв 

анализ фактически, от тяхна гледна точка. (Реплики.)

Добре,  аз  не  съм  знаела,  така  че  вие  го  погледнете. 

Разпределено ми е и затова ви го докладвам. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, следващ 

докладчик  е  господин  Ивков,  като  ви  моля  да  погледнете  във 

вътрешната мрежа, където е публикуван договор с машинописка. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Докладвам  ви  вх.  №  МИ-15-1244   от 

23.12.2016 г.  За сведение ви докладвам информация за  проведено 

заседание и взето решение № 222-МИ на общинската избирателна 

комисия  –  Белово.  Това  заседание  е  наложено  и  на  следващото 

заседание ще го поставя отново на вниманието ви за изплащане на 

възнаграждение, което се иска за дежурство, а  не за заседание. 

Това решение всъщност е относно определяне на резултатите 

от  гласуването  на  общински  съветници  и  избирането  им  в 

общинския съвет – Белово. То е било наложено с оглед влязло в сила 

решение на Административния съд, след което е било потвърдено и 

от  решение  на  Върховния  административен  съд.  Потвърдено  е 

предходното  им  решение,  с  което  са  обявили  резултатите  в 

останалата  част,  но  в  частта  относно  квотата  на  ПП  „ГЕРБ“,  на 

мястото на един съдът е преценил, че трябва да е друг. Ако искате 

имена и повече подробности, можете да го видите при мен, преди да 

го дам за архивиране. 

Това е за общинската избирателна комисия – Белово. Сега ви 

докладвам за сведение това, че те ни уведомяват за решението си, с 

което обявяват резултатите си наново, с оглед указанията на съда. 

На следващото заседание ще докладвам и възнаграждение по същия 

повод, което са поискали за дежурство. Сега това е важно сведение, 

защото  касае  промяна  в  състава  на  общинския  съвет.  Няма 

резолюция за качване в мрежата, но решението им остава абсолютно 

същото, като на мястото на № 8 в листата, примерно, № 6 само за 

ПП „ГЕРБ“ е преценено с оглед преференциите. 

Ако  решите,  веднага  ще  го  качим  във  вътрешната  мрежа. 

Сега го докладвам за сведение, а всеки може да се информира. Няма 

резолюция и не е качено по принцип. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Другото писмо е с вх. № МИ-06-1033 от 

23.12.2016  г.   Инженер  Дойкова  –  кмет  на  община  Хисаря,  ни 

уведомява   за  това,  че  е  назначила  комисия.  Прилага  заповед  и 

протокол на  комисията,  която съгласно  наше решение е  отворила 

помещението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  връщаме  към  т.  10  –  Доклади  относно  докладни 

записки  от  администрацията,  в  частта  относно  договорите  на 

машинописците. 

Колеги,  публикуван  е  един  от  договорите.  Моля  да  се 

запознаете. 

С цел да подпомогна работата на  Централната избирателна 

комисия,  колеги,  с  протоколно  решение  от  20.09.2016  г.  сме 

утвърдили този трудов договор по този начин, по който го виждате – 

стр. 91 от този протокол. Това е за подпомагане. 

И на второ място, колеги, моля да погледнем още веднъж и 

чл.  39,  ал.  4  от  Правилника  ни.  (Коментари  и  уточнения  извън 

микрофона.)

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, както каза председателят, в чл. 

39,  ал.  4  от  нашия  Правилник  ние  сме  предвидили,  че  при 

произвеждането на общи избори и за организацията им ЦИК може 

да  назначи  до 25 служители  на  трудови договори за  срок до  три 

месеца преди изборите и два месеца след датата на произвеждане на 

избори. 

Независимо  че  нямаме  определена  дата  за  предстоящите 

предсрочни избори, мисля, че за никого няма съмнение, че такива 

ще има през пролетта на тази година. Дали ще бъдат през март или 

април или май, в крайна сметка ние при всички положения сме в 

хипотезата на ал. 4 на чл. 39 от Правилника и моето предложение е с 

утрешна дата да бъдат подписани, ако сте съгласни, нови трудови 
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договори с двете машинописки, защото доколкото си спомням, само 

те мисля, че са по този ред. А останалите предложения на директора 

на Дирекция „администрация“ да бъдат обсъдени, тъй като те не са 

належащи и спешни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги? – Не виждам други становища. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение относно машинописците със същите условия. Когато 

казах същите условия, имах предвид възнаграждението. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме със следващата точка: 

12. Доклади по постановления на прокуратури. 

Заповядайте, господин Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

постановления,  постъпили  в  Централната  избирателна  комисия  за 

прекратяване  и  отказ  за  образуване  на  досъдебни  производства. 

Постановленията  са  публикувани  във  вътрешната  мрежа  в  папка 

„Местни избори 2015“, съответно постановления, съответно папка с 

моите инициали, съответно МИ. Касае се за четири постановления. 

Предлагам ви  ги  за  сведение.  Ако  някой от  колегите  след 

запознаване  има  друго  предложение,  може  да  го  направи 

своевременно. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  с  това 

закривам днешното заседание на Централната избирателна комисия. 

Свиквам следващото заседание, колеги, следващия вторник – 

10 януари 2017 г., от 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 13,10 ч.)

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева 
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