ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 457
На 10 януари 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Проект на решение относно определяне възнагражденията
на ОИК за произвеждане на частични и нови местни избори.
Докладва: Иванка Грозева
2. Промяна в състав на ОИК – Велики Преслав.
Докладва: Метин Сюлейман
3. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Докладва: Таня Цанева
4. Искания за изплащане на възнаграждения.
Докладват: Ивайло Ивков, Камелия Нейкова
5. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Мария Бойкинова
6. Доклади по писма.
Докладват: Севинч Солакова, Ивайло Ивков,
Метин Сюлейман, Иванка Грозева, Емануил
Христов, Румяна Сидерова
6а. Доклади по писма до районни управления на МВР и
постановления на районни прокуратури.
Докладва: Георги Баханов
7. Разни.
Докладва: Владимир Пенев
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8. Проекти на решения за допълване на решението за
работните групи към ЦИК и на решението за процесуалното
представителство.
Докладва: Румяна Сидерова
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румяна Сидерова и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Румен
Цачев.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 13 членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимия кворум, откривам днешното
заседание.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение относно определяне възнагражденията
на ОИК за произвеждане на частични и нови местни избори.
Докладчик – госпожа Грозева.
2. Промяна в състав на ОИК – Велики Преслав. Докладчик –
господин Сюлейман.
3. Искания за отваряне на запечатани помещения. Докладчик
– госпожа Цанева.
4. Искания за изплащане на възнаграждения - с докладчици
господин Ивков и госпожа Нейкова.
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5. Доклади по дела, жалби и сигнали – с докладчик госпожа
Бойкинова.
6. Доклади по писма – с докладчици госпожа Солакова,
господин Ивков и господин Сюлейман.
7. Разни – с докладчик господин Пенев.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения дневен ред? Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Моля да ме включите в точката
доклади по писма и ако успея до края на заседанието – едно
допълнение на съставите на работните групи и на решението за
процесуално представителство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записвам като
точка осма, а когато сте готова, тъй като е решение с приоритет, ще
минем към него.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля да бъда включена в точката
доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да включите и мен в точката доклади
по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах ви,
господин Христов. Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Писма да районни полицейски
управления и постановления на прокуратури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще бъде
нова точка 6а.
Други предложения? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Катя
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Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Колеги, по обективни причини от днешното заседание
отсъстват господин Цачев, господин Чаушев и госпожа Ганчева.
Госпожа Мусорлиева ме информира, че ще закъснее по обективни
причини. Предполагам, че господин Пенев и господин Томов също
ще закъснеят.
Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред
бих искала да ви информирам, че изтече крайният срок 9 януари, в
който можеше да бъдат насрочени частични избори за 19 февруари
2017 г. В този срок президентът на републиката не е издал указ за
насрочване на частични избори.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред.
Заповядайте, госпожо Грозева.
Точка 1. Проект на решение относно определяне
възнагражденията на ОИК за произвеждане на частични и нови
местни избори.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, в моя папка от днешна дата под номер на проекта
4087 е качен проект за решение относно определяне
възнагражденията на членовете на ОИК, СИК и ПСИК и
специалистите към тях за произвеждане на нови и частични избори.
Досега, както знаете, за всеки конкретно насрочен избор ние
определяхме възнаграждение, а именно с Решение № 3324 от 26
юли, след това се базирахме на него.
Проектът, който съм подготвила и предлагам на вашето
внимание, не визира определени насрочени избори. Просто оттук
нататък ви предлагам при насрочване на съответни нови или
частични избори да се прилагат тези възнаграждения като размер, а
сроковете – съгласно приетата за всеки отделен вид избор
хронограма.
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Ако обърнете внимание, съгласно чл. 57, ал. 1, т. 7
Централната избирателна комисия определя възнагражденията
съгласно методика, така че накрая на решението има приложение
методика. Възнаграждението на членовете на ОИК е определено в
зависимост от размера на минималната работна заплата за страната
към датата на приемане на настоящото решение, а тя е определена с
постановление на Министерския съвет № 372 от 2016 г., обнародван
в „Държавен вестник” брой 103 от 2016 г., с увеличение със
съответния коефициент.
В решението, както виждате, сме разделили възнагражденията
на членовете на общинските избирателни комисии за произвеждане
на нови и частични избори за кметове на общини и друго
възнаграждение, определено в т. 2, съм предложила за нови и
частични избори за кметове на кметства, тъй като, както знаете,
различна е ангажираността на двата вида общински избирателни
комисии. Моля да ги погледнете.
Останалата част от решението третира възнагражденията на
секционните избирателни комисии и подвижните секционни
избирателни комисии и на комисията по чл. 444, ал. 1.
По-нататък се определя времето, през което се получават
възнагражденията. Обърнете внимание на т. 7 и вижте дали става
ясно, че се получава месечно възнаграждение за времето от 50 дни
преди изборния ден за нови избори до 7 дни след обявяване на
окончателните резултати в размер, посочен в т. 1 или 2, в зависимост
от съответния избор. Същото е и в т. 9, само че там времето е 40 дни.
Специалистите са определени в т. 11.
Това е, което имам да ви докладвам. Ако имате някакви
въпроси или предложения за изменения, съм склонна да приема
вашите предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Грозева. Колеги, време за запознаване.
Колеги, мисля че успяхме да се запознаем с проекта на
решение. Имате ли коментари, предложения? Не виждам.
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Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение ведно с предложената ни методика.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Таня Цанева).
Колеги, това Решение № 4097-МИ.
Продължаваме с точка втора от дневния ред – промяна в
състава на ОИК – Велики Преслав. Заповядайте, господин
Сюлейман.
Точка 2. Проект на решение относно промяна в състава на
ОИК – Велики Преслав.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря ви. Уважаеми колеги, с вх.
№ МИ-15-1241 от 23 декември 2016 г. в Централната избирателна
комисия е постъпила молба от Вера Димитрова Димитрова,
председател на Общинската избирателна комисия – Велики Преслав,
област Шумен, за освобождаването й като председател на
Общинската избирателна комисия по лични причини.
Във връзка с това с вх. № МИ-10-1 от 10 януари 2017 г. в
Централната избирателна комисия е получено предложение от
Любомир Димитров Христов, упълномощен представител на
политическа партия ГЕРБ и областен координатор на политическа
партия ГЕРБ за област Шумен. На мястото на Вера Димитрова
Димитрова се предлага да бъде назначена Мариана Йорданова
Вълкова.
Към предложението са приложени всички изискуеми
съгласно Изборния кодекс документи, както и пълномощно в полза
на Любомир Христов, с оглед предлагам да приемем решение, с
което да освободим като председател на Общинската избирателна
комисия – Велики Преслав, област Шумен, Вера Димитрова
Димитрова и анулираме издаденото й удостоверение и да назначим
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на нейно място за председател на Общинската избирателна комисия
– Велики Преслав, област Шумен, Мариана Йорданова Вълкова. На
назначения председател на Общинската избирателна комисия да се
издаде удостоверение. Нашето решение подлежи на обжалване по
реда, който е посочен в проекта на решение. Виждате проекта на
решение в моя папка в днешно заседание. Няма нищо особено в този
проект на решение, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Сюлейман. Колеги, коментари?
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева).
Колеги, това е Решение № 4098-МИ/НР.
Продължаваме с точка трета от дневния ред – искания за
отваряне на запечатани помещения. Заповядайте, госпожо Цанева
Точка 3. Искания за отваряне на запечатани помещения.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател. Колеги,
проектът на решението е в моя папка в днешното заседание. В
Комисията се получи искане от кмета на община Рила, област
Кюстендил, за отваряне на запечатано помещение, в което се
съхраняват изборните книжа и материали от изборите за президент и
вицепрезидент в 2011 г. във връзка с тяхното предаване в отдел
„Държавен архив”. Искането е с вх. № ПВР-14-92 от 21 декември
2016 г.
Тъй като от писмото не беше ясно какви други книжа и
материали се намират в това помещение, проведох телефонни
разговори с администрацията на община Рила и се оказа, че в това
помещение се намират изборни книжа и материали от всички други
видове избори. Затова ви предлагам този проект на решение:
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разрешава се да се отвори запечатаното помещение, в което се
съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и
вицепрезидент в 2011 г., националния референдум 2013 г. и 2016 г.,
за общински съветници и кметове в 2015 г. и за президент и
вицепрезидент през 2016 г., съгласно наше Решение № 2662 и
изготвяне на съответните протоколи от комисии.
Колеги, за съжаление вероятно съм отсъствала или не съм
била информирана, че изчакваме помещенията, в които се намират
книжата и материалите от националния референдум 2016 г. Ще
изчакаме разглеждането на тези искания, докато не приключи
делото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Аз моля да
подготвим отговор в този смисъл със стандартен текст.
Колеги, режим на гласуване с отговор, който вече е
стандартен.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Продължаваме със следваща точка от дневния ред – искания
за изплащане на възнаграждения. Първи е господин Ивков.
Заповядайте, господин Ивков.
Точка 4. Искания за изплащане на възнаграждения.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Имах на доклад две възнаграждения,
едното няма към днешна дата контролен лист от 30 декември 2016 г.,
ще го докладвам на следващото заседание.
Докладвам ви вх. № МИ-15-1226 искане за изплащане на
възнаграждение от 20 декември 2016 г., за което имаме контролен
лист и следва да се изплати възнаграждение за проведено заседание
на Общинската избирателна комисия – Съединение. Присъствали са
председател, заместник-председател, секретар и 7 членове. На това
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заседание са взели решение за прекратяване пълномощията на кмета
на община Съединение. Решението на ОИК е № 204 от 15 декември
2016 година: Поради констатирано неизпълнение на задълженията
по чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 42, ал. 1, т. 9 прекратява предсрочно
пълномощията на кмета на община Съединение Атанас Балкански.
Заседанието е проведено и има основание да се изплати
възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Благодаря. Следващ докладчик по тази точка е госпожа
Нейкова. Заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо председател, моля да се
отложи за следващо заседание, тъй като преписката не е готова в
счетоводството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, госпожо
Нейкова.
Продължаваме със следваща точка от дневния ред – доклади
по дела, жалби и сигнали. Заповядайте, госпожо Бойкинова.
Точка 5. Доклади по дела, жалби и сигнали.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, с вх. № към НР-08-42 от 9
януари 2017 г. ви докладвам определение на Върховния
административен съд по административно дело № 12987/2016 г., с
което се удължава с още десет работни дни срокът за изготвяне на
заключението на вещите лица. С определението се задължава
Централната избирателна комисия да осигури в сградата на
Централната избирателна комисия изборните книжа от
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произведените на 6 ноември 2016 г. избори за президент и
вицепрезидент на три секционни избирателни комисии – в Добрич,
Монтана и София 23, тъй като се предполага, че там се намират част
от книжата от произведения референдум.
Също така указва на вещите лица да уведомят жалбоподателя
чрез неговия пълномощник за времето и мястото в ЦИК, когато ще
се извърши отварянето на изборните книжа от посочените
секционни избирателни комисии.
Във връзка с това ви предлагам писмо (не съм го изготвила),
аналогично на предходното, с което осигурихме 44 чувала в тези три
секционни избирателни комисии – Добрич, Монтана и София, също
със заповед на кмета, с длъжностни лица, охрана, предварително
уведомяване на Централната избирателна комисия. По същия ред,
както и при предишните чували.
Моля да гласуваме това писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Компютри? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов).
МАРИЯ БОЙКИНОВА: За сведение, колеги, ви докладвам
още едно определение от 5 януари 2017 г. по същото дело и то е във
връзка с молбата на Обществения съвет, който е поискал от
Върховния административен съд да участва при преброяването на
пликовете и бюлетините в тези 44 чувала. Съдът е оставил без
уважение молбата на Обществения съвет, като се е мотивирал, че
Общественият съвет не е страна в производството. Съгласно
Изборния кодекс Общественият съвет има право да участва във
всички етапи на изборния процес, но не и на съдебния процес, тъй

11
като в съдебния процес участват само страните в производството,
които са служебно конституирани. Както каза колегата Матева,
каквото казахме, това е постановил и съдът. Докладвам го за
сведение.
Също така за сведение ви докладвам вх. № ЦИК-00-721 от 21
декември 2016 г. Това е молба от Кънчо Петков Бонев срещу
определение, което не подлежи на обжалване. С това определение
съдът му е отказал да постанови допълнително решение относно
направените от него разноски в производство по молба на отмяна на
влязло в сила решение от Централната избирателна комисия, ако си
спомняте, с което ние бяхме осъдени да заплатим разноски. И съдът
ни е изпратил молбата за становище, като в молбата дори аз не
считам, че той обжалва определението, просто посочва, че найвероятно съдът е направил грешка и най-вероятно трябва да
преразгледа определението, с което жалбата му е оставена без
уважение.
Докладвам ви и молба с вх. № ЦИК-11-29 от 22 декември
2016 г. от Цонка Димитрова Докова, кандидат за общински съветник
от местна коалиция „Обединение за бъдеще на Ботевградска
община” и Йордан Александров Йорданов, представляващ местна
коалиция „Обединение за бъдеще на Ботевградска община” чрез
пълномощника адвокат Стоян Стоянов. С молбата са ни приложили
два броя изпълнителни листове – единият е в полза на Цонка
Димитрова Докова, другият е в полза на представляващия местната
коалиция. Първият изпълнителен лист е за сумата 1280 лв., вторият
също е за 1280 лева. В оригинал са. Приложен е и номерът на
сметката на адвокат Стоянов, по която да бъдат преведени парите. В
молбата изрично пише сумите да бъдат преведени по сметката на
процесуалния представител на страните.
Така че ви предлагам да се изплатят възнагражденията след
справка от счетоводството за наличие на изискванията за изплащане
на тези суми.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов).
Продължете, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Докладвам ви за сведение, че е
връчен акт № 1-ПВР за установяване на административно
нарушение против „Фокус Нунти” ООД. Актът е връчен от нашите
юристи. По предходен доклад районната администрация не го беше
връчила, а го беше върнала на Централната избирателна комисия.
Докладвам ви също вх. № НР-05-3 от 27 декември 2016 г.
Това е писмо от областния управител на област Пловдив. Писмото е
качено във вътрешната мрежа от 27 декември 2016 г. и то е относно
прекратяване на преписка по акт № 14-НР от 27 октомври 2016 г. за
установяване на административно нарушение против САТ-ТВ ООД.
С този акт № 14 Централната избирателна комисия е установила
нарушение против САТ-ТВ ООД за това, че не е спазила
изискванията на чл. 179 от Изборния кодекс при излъчен
агитационен материал на Единна народна партия за референдум
2016 г., в който няма отделяне на платена форма чрез визуален
звуков или аудиовизуален знак, който съдържа надпис, че
материалът е платен съгласно изискванията на чл. 179.
Областният управител счита, че неправилно сме съставили
акта срещу юридическото лице, тъй като в чл. 474 се казва, че за
нарушение на забраната на чл. 179 се налага глоба, а не е предвидена
имуществена санкция. Поради което областният управител счита, че
е следвало актът да бъде съставен на физическото лице, а не на
юридическото лице.
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Също така сме установили и нарушение на разпоредбата на
чл. 180, ал. 4 от Изборния кодекс, която предвижда, че информация
за възмездни и безвъзмездни договори, обявяване от електронните
медии, се публикува на интернет страницата на доставчиците на
медийни услуги. В този случай областният управител обаче е взел
предвид възражението на САТ, като казва, че всъщност те са се
позовали на нашето решение, че към този момент още не са знаели
дали ще е утвърден договорът от Централната избирателна комисия
и веднага след утвърждаването му той е публикуван на интернет
страницата. И вземайки предвид това възражение на жалбоподателя
отказва да състави наказателно постановление и прекратява
административно-наказателното производство.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз вземам повод от това, което
докладва колегата Бойкинова и ще ви направя следното
предложение. Така или иначе, в публичното пространство се изнася
информация, че ще има промени или поне опит за промени в
Изборния кодекс преди предстоящите предсрочни парламентарни
избори и ви предлагам да обсъдим възможността отново да
изпратим до Народното събрание частта от анализа, който
изпратихме след изборите за Народно събрание в 2015 г., с
предложенията на Централната избирателна комисия за изменение
на административно-наказателните разпоредби, за да могат
евентуално да се съобразят с нашите предложения и да можем
ефективно да си вършим работата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз лично не мога да се съглася по
никакъв начин с тълкуването на областния управител, защото в
административно-наказателните разпоредби, независимо дали ние
ще изпращаме предложения или не, но включително в текстовете на
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чл. 477, лицата по чл. 164 (това са партии и инициативни комитети),
на партията се налага глоба. Вярно е, че принципно в
административното право по отношение на юридически те лица се
говори за санкции, но в Изборния кодекс никъде нямаме
имуществена санкция. Навсякъде се говори за глоба. На някои места
има, но на други няма. Всички доставчици на медийни услуги са
юридически лица. И не можем ние да се съгласим с това тълкуване,
което е избягване на прилагането на административно-наказателната
отговорност, тоест едно съвсем неправилно тълкуване, че, видите
ли, защото не пише „имуществена санкция”, а пише „глоба”, затова
да не бъде наложена. По тази логика винаги може да се избегне,
независимо колко добри са нашите решения или колко добри са
нашите актове. От тази гледна точка едно такова тълкуване винаги
ще води до избягване на санкцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, госпожа
Матева направи предложение да направим работно обсъждане по
този повод. Възприемам предложението и записах в подходящ
момент в рамките на предстоящите дни ще направим това
обсъждане.
Имате ли други доклади, госпожо Бойкинова? Заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви писмо от
областния управител на Софийска област, което писмо ви докладвах
в последното заседание и което се отнасяше за забавено плащане на
членовете на секционните избирателни комисии. С това писмо тя ни
уведомява, че средствата са преведени на общините и всички тези
общини, които са изброени в писмото, бях докладвала да се направи
допълнителна справка дали пък тези средства са платени на
членовете на секционните избирателни комисии. Справката е
направена от администрацията, парите са преведени. Докладвам ви
за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
преминаваме към следваща точка от дневния ред – доклади по
писма. Първи докладчик е госпожа Солакова. Заповядайте.
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Точка 6. Доклади по писма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за сведение ви
докладвам едно писмо по електронната поща, от което е видно, че в
регистъра на обществените поръчки са публикувани обявленията за
приключване на договорите, сключени за отпечатване на
бюлетините и консултантски услуги при създаване и реализиране на
интегрирана
комуникационна
кампания.
Обявленията
са
публикувани. За сведение.
Напомням, че в папка „Покани” са включени и са
публикувани поканите, които сме получили в Централната
избирателна комисия за организирани семинари и обучения.
За сведение ви докладвам писмо, от което е видно, че в
общинските и районните администрации във връзка с нашето
намерение да подпомогнем музей „София” да се снабди с бюлетини,
с които е гласувано на изборите, от писмо с вх. № ПВР06-1 от 6
януари 2017 г. става ясно, че всички бюлетини са били предоставени
на секционните избирателни комисии.
Във връзка с организиране и произвеждане на частичните
избори на 19 февруари във вътрешната мрежа са публикувани двете
писма, които традиционно изпращаме на кметовете на общини с
копие до общинските избирателни комисии и други адреси в единия
случай. Едното писмо е относно сключването на договор за
отпечатване на бюлетини за гласуване в изборите. Предоставяме
данни за лицата за контакт от Печатницата на БНБ, с които
общините се свързват и искат да получат съответната оферта преди
сключването на договора.
И второто проектописмо касае организационно-техническата
подготовка и ангажиментите на кметовете на общини да осигурят
необходимите условия.
Наред с това обръщаме внимание, че те са органи по чл. 23,
ал. 1 от Изборния кодекс във връзка със съставянето на
избирателните списъци и с оглед на задължението на Централната
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избирателна комисия да публикува данните на избирателите по
секции искаме тази информация да бъде своевременно предоставена
на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари по така предложените писма?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ще направим промяна в редакцията
на писмото, за да стане ясно, че те всъщност трябва да сключат този
договор сами: „Във връзка с организиране на отпечатването на
бюлетините следва да сключите договор с Печатницата на БНБ.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други?
Не виждам. Подлагам на гласуване и двете писма с корекцията,
направена в зала.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като има
предложение към предложение с вх. № ЦИК-09-3 от 4 януари 2017 г.
от звено „Деловодство” и то има връзка с докладната записка на
госпожа Манолова, която ви докладвах на 5 януари 2017 г., частично
по докладната записка имаме одобрено предложение, в останалата
част остана за обсъждане, моля да се запознаете с това допълнение
към вх. № ЦИК-09-3 от 10 януари 2017 г. Аз ще помоля, разбира се,
те да бъдат публикувани в папка „Заседания” с актуална дата при
обсъждането на тези въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик по тази точка е господин Ивков. Заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Писмото е с вх. № ПВР-04-02-5 от 10
януари 2017 г. Това писмо е във връзка с наше писмо, което сме
изпратили до главния комисар за установяване на адрес на лице за
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съставяне на акт. В крайна сметка на мен ми направи впечатление –
за пръв път ми идва на доклад нещо такова – че те казват, че в
изпълнение на искането на ЦИК е посетена интернет страницата на
„Епицентър БГ” и след преглед на съдържащата се в страницата
информация се е установило еди-какво си. Всъщност не са
извършени някакви специализирани действия, които ние да не
можем да извършим, за да установи нарушителя. Според мен то е за
сведение засега, но трябва да отиде задължително за съставяне на
акт за административно нарушение, в смисъл да го предадем на
Юридическия отдел. Казват ни, че са установили след преглед на
страницата, че еди-коя си госпожа с постоянен адрес еди-кой си е
установена като главен редактор. Прегледали са страницата на база
на нашето искане и са установили това. Дават ни постоянния адрес.
Пише, че видно от приложената разпечатка не се съдържат данни за
местоработата на госпожата. А казват, че е главен редактор – едното
изречение си противоречи с другото. При всички положения, с оглед
спазване на срока, следва да отиде за съставяне на акт за
административно нарушение. В справката са дали единния
граждански номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Ивков. Продължаваме със следващ докладчик – господин
Сюлейман. Заповядайте.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви за
сведение писмо с вх. № ПВР-06-209 от 21 декември 2016 г. Това е
писмо от кмета на община Търговище, с което писмо кметът ни
уведомява за обработката, архивирането и унищожаването на
изборните книжа и материали от произведените избори през 2011 г.
за президент и вицепрезидент на републиката. Към писмото са
приложени заповед от кмета на общината, с която е определена
комисията по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс, както и заверени
копия от протоколи за отваряне на изборното помещение от 7
ноември 2016 г., протокол от 21 ноември 2016 г. за класифициране
на изборните книжа, протокол от 24 ноември за архивиране на
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изборните книжа, както и заверено копие от акт за унищожаване на
неценни документи от 25 ноември 2016 г.
Докладвам за сведение, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Сюлейман. Продължаваме със следващ докладчик –
госпожа Грозева. Заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-22-1 от
5 януари 2017 г. е пристигнало по електронната поща писмо от
Анатолий Дешев. Той явно е участвал в изборите на 6 ноември 2016
г., без да обявява в качеството си на какъв, и не е отишъл да си вземе
възнаграждението в клона на банка ДСК, където то е било
преведено, бил е в чужбина. Едва на 4 януари 2017 г. той е отишъл в
съответната банка, но там са му казали, че сумата няма как да бъде
изплатена.
Тъй като има много неясноти, но има адрес и телефон, ви
предлагам да се свържа с господин Дешев, за да получа информация
в качеството си на какъв е участвал – член на СИК тук или в
чужбина, и към коя община би следвало да се обърне за
изплащането на съответното възнаграждение, което му се дължи
като участник в изборния процес. На този етап ви го докладвам за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Грозева. Следващ докладчик е господин Христов.
Заповядайте.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви госпожо председател.
Колеги, във вътрешната мрежа би трябвало да има качено едно
предложение от директора на дирекция „Администрация”. То е във
връзка с предоставянето на права на достъп на наскоро започналия
работа при нас IT специалист, когото вие всички познавате вече.
Искам да ви направя едно малко разяснение. То е направено и в
самото предложение, но за да не го четете изцяло, аз накратко ще
разкажа.
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Информацията, която Централната избирателна комисия
обработва, се държи върху така наречения сървър – това е един
компютър със специални изисквания и възможности, който се
намира в специално, сървърно помещение, за което има редица
изисквания по отношение на климат, на право на достъп до
помещението, тъй като там се съхранява информация с
изключителна важност.
В годините, когато ние закупихме този сървър, го
инсталирахме в сървърното помещение на Народното събрание, тъй
като то е оборудвано и отговаря на всички тези изисквания. Досега
нямахме проблем, тъй като използвахме, както знаете, IT
специалистите на Народното събрание за осигуряване на IT нуждите
на Централната избирателна комисия. Но преди няколко месеца
проведохме конкурс за тази длъжност, имаме назначен специалист и
е необходимо на този специалист да бъде даден достъп до
сървърното помещение, което се води като сървърно помещение на
Народното събрание, а не на Централната избирателна комисия.
Във връзка с това госпожа Красимира Манолова е подготвила
това предложение да поискаме от Народното събрание да се осигури
достъп на нашия IT специалист до това помещение, за да може да
обслужва нашия сървър. Задълженията на IT специалиста са
изложени в неговата характеристика, тези, които са участвали в
конкурса, ги знаят. Бих искал да кажа, че по принцип там достъпът е
изключително ограничен, могат да влизат само определени лица,
които имат осигурен достъп. Например от членовете на ЦИК никой
няма право да влиза там, включително и председателят на
Народното събрание, ако бих могъл да кажа така, тъй като
изискванията за това помещение са специфични.
Предлагам да се съгласите да изпратим писмо до
председателя на Народното събрание, с което да поискаме достъп на
нашия IT специалист до това помещение, за да може да извършва
необходимите действия.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Христов, за това, че пояснихте в детайл на Централната
избирателна комисия.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Сидерова.
Заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, в моя папка е
включен отговорът на анкетата, която бяхме помолени да попълним
от група учени, които работят по поръчка на Венецианската комисия
за изследване на избирателните системи в различните държави
членки на Европейския съюз. Виждате отговорите на въпросите.
Въпросите са десет групи.
Първата група въпроси е относно общите въпроси за нашата
организация, от коя държава е, как се нарича съответният орган,
какво е името на вашата организация – виждате, Централна
избирателна комисия. Посочете дали вашата организация е
национален орган.
Ако искате, аз няма да ви ги чета, защото е по-лесно вие да си
ги гледате страница по страница.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
въпросникът е голям. Моля да се запознаете и след това да поставим
въпросите си.
Имате ли нещо по стр. 1? Остана само т. 7 на стр. 1, за да
видим английския текст и в съответствие с английския текст или да
не отговаряме, или да отговорим неспециализирано.
Колеги, преминаваме на стр. 2.
РУМЯНА СИДЕРОВА: На стр. 2 на табличката на реда на
правителствени служители отбелязваме „често”, тъй като имаме
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предвид обученията, които се извършват пред всеки избор, а сме
имали специализирани обучения, които са за секретарите на
общини.
Разбрахме се, че в допълнителните опции в тази табличка ще
разясним кой присъства на обученията, които се провеждат.
В т. 11 пишем, че имаме специализирано обучително звено. И
тъй като тук може да се допълни с текст, пишем, че в състава му
влизат всички членове на Централната избирателна комисия.
В т. 12 отговаряме с „да”, а в обяснението, където пише
„друго”, смятам да напишем всички материали, които излизат по
реда на обучителното звено, плюс методическите указания.
В т. 13 и 14 нямаме въпроси.
Във въпрос 15 съставът ни е такъв: 22-ма членове на ЦИК и
20 души администрация, общо 42. Лицата, които наемаме по избори,
са 76.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, когато
говорят за персонал, имат предвид и членовете на ЦИК. Защото това
е въпросник до всички държави, в които има такива органи. В някои
от държавите, като например Франция, Централната избирателна
комисия е специализиран отдел, дирекция в Министерството на
вътрешните работи и представлява персонал. Така че въпросът е
зададен общо и включва и членовете на ЦИК.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колкото и да не ви се иска, колеги,
персонал сме, защото сме на щат в постоянно действащ орган. Тъй
като тук е с опции, ще ги разбия: 22 членове на ЦИК, 20 члена
администрация. В „сътрудници” ще впиша 9 в активен период (може
дори да пиша на граждански договор), стенографи 11, сътрудници,
подпомагащи ЦИК в изборния ден, 49. Ще опиша каква е тяхната
функция. Експертите по обществените поръчки, експертите от БАН.
Смятам да ги опиша, защото ние сме използвали такива експерти в
решаването на конкретни задачи. Но предлагам да не пиша четирите
лица, които използваме, когато имаме делегации. Те не са
същностна функция.
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Точка 19. Писала съм приблизителни числа. Колегата
Солакова ми ги е уточнила, ще напишем точните числа поне при
последните избори. Оказа се, че членовете на комисиите са 450 или
240, ще ги уточня.
Част четвърта. Кой назначава председателя (президента) на
вашата комисия? Законодателят. В точка „Други” предлагам да
допълним, че всички членове на ръководството се назначават от
законодателя.
На какво основание се назначава председателят
(президентът)? Професионална квалификация.
Въпрос 22. Какъв е мандатът на председателя? Ограничен пет
години.
Общо колко пъти може да се подновява мандатът? Нямаме
ограничение.
Продължаваме по страници.
Точка 28 ще бъде професионална квалификация, а в
обяснение ще дадем от кого могат да бъдат правени номинациите.
Пети въпрос: Вашата организация до каква степен е
отговорна за прилагане и/или управление на следните задачи:
регистрация на избирателите, получаване и утвърждаване
номинации на политически партии, определяне на граници.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам в първата колонка в
последната графа по хоризонтал да натиснем текст вместо
квадратчето „без отговорности” да напишем, че в България не е
въведен институтът на активна регистрация на избирателите
съгласно сега действащия Изборен кодекс. И второ изречение:
Избирателните списъци се изготвят от органите на местната
администрация.
С това даваме яснота с две изречения според мен вместо
квадратчето „без отговорности”.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не, квадратчето трябва да остане
плюс обяснението. Нашият орган няма отговорност, отговорността е
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на други органи. Възприемам да допълним това, което предложи
като обяснение.
За предаването е наша отговорност.
КАТЯ ИВАНОВА: Аз имам предложение. При преброяване
на вотовете, за да бъдем максимално точни, в последната четвърта
графа да въведем обяснителен текст кой брои съгласно Изборния
кодекс – СИК, РИК, ОИК и т.н.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Взимам идеята от колежката Катя
Иванова и ви предлагам в сумиране на вотовете да напишем по
същия начин кой сумира – ОИК, РИК, ЦИК. Проверява контролно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, мисля,
че това удовлетворява всички ни.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В обясненията да напишем, че ние
решаваме изборни спорове по хода на изборния процес, с
изключение на активното избирателно право. Споровете за активно
избирателно право са пред административните съдилища. Да
допълня с това обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
стигнахме до стр. 7. Предлагам да продължим и да приключим и
тогава да минем към докладите на господин Пенев и проектите на
госпожа Сидерова. Но ако искате, да дадем почивка.
Добре, продължаваме.
РУМЯНА СИДЕРОВА: За наблюдателите ще взема
информацията от регистъра.
Правна подкрепа според мен не ни дават. Аз възприех
предложението на Катя Иванов в „Друго” да изпишем обмена на
опит, който извършваме.
За бюджета ще се върна отново, за да се проверят данните.
Написала съм това, което ми е дало счетоводството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, Част
девета. По т. 52 аз предлагам да имаме и софтуер за регистрация по
отношение на чужбина.
Част десета, стр. 11. Страница 12.
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Колеги, мисля, че колективният ни труд в рамките на час и
половина направи съдържанието на отговорите на тази анкета
блестящо. Сега остава само да гласуваме.
Колеги, подлагам на гласуване тези отговори ведно с
корекциите, направени в зала на микрофон и извън микрофон.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова); против – 1 (Ивайло Ивков).
Колега Сидерова, продължете с докладите си по нова точка
осма – Проекти на решения за допълване на решението за работните
групи към ЦИК и на решението за процесуалното представителство.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докато писах
решенията за допълване съставите на работните групи, пристигнаха
документи за регистрация от партия „Обединени земеделци” за
частичните избори за кмет на община Кубрат, област Разград, и кмет
на кметство Мирянци, община Пазарджик, област Пазарджик, на 19
февруари. Приехме ги заедно с колегата Бойчо Арнаудов.
Документите са изправни – имат заявления по образец, имат
удостоверение за актуално състояние от тази година, имат документ
и от Сметната палата.
Предлагам ви с проекта на решение, който е във вътрешната
мрежа в моята папка, да регистрираме политическа партия
„Обединени земеделци” за тези два избора, за които са се заявили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария

25
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова).
Колеги, това е Решение № 4049-МИ.
Продължете, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващият проект за решение е за
допълване на решението ни за процесуалното представителство.
Допълваме имената и на колегите Александър Андреев, Камелия
Нейкова и Катя Иванова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова).
Колеги, това е Решение № 4100.
Продължете със следващия си доклад.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващият проект за решение е
относно допълване съставите на работните групи и включване на
колегите, които бяха назначени точно преди изборите: Бойчо
Арнаудов, Катя Иванова и Мартин Райков.
В т. 11, колеги, не съм записала имената на всички членове на
Работната група за машинното преброяване. Имаме предложение
тази работна група да стане постоянно действаща, затова я
включваме в това решение. Знаете, ние я създадохме ад хок с
протоколно решение на ЦИК. Моля колегите, които не съм записала,
да ми припомнят, че са членове на групата, а също и колегите, които
биха желали да бъдат включени, да заявят това свое желание.
Колеги, решението става със следното съдържание. В т. 1.4. в
Групата по жалби и сигнали включваме колегата Катя Иванова.
Точка 12 - става постоянна Работна група по експериментално
машинно преброяване в следния състав: ръководител – Цветозар
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Томов; членове: Александър Андреев, Владимир Пенев, Ивайло
Ивков, Емануил Христов, Метин Сюлейман и Румяна Сидерова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, имате ли коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова).
Колеги, това е Решение № 4101.
За администрацията възниква ангажимент да актуализира на
страницата ни състава на работните групи.
Продължаваме с нова точка 6а. Заповядайте, господин
Баханов.
Точка 6а. Доклади по писма до районни управления на МВР
и постановления на районни прокуратури.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви две
писма до районни управления на МВР. Едното е с вх. № ПВР-04-0299 от 28 декември 2016 г., тъй като искат да се отговори в
десетдневен срок. Подготвен е отговор, който е във вътрешната
мрежа в моя папка, със стандартното съдържание и предоставената
информация с приложени извадки от списъците, подкрепящи
регистрацията на „Българско национално обединение” и съответната
информация кой е предал и кой е получил от Централната
избирателна комисия списъците и документацията на тази партия.
Другото писмо е с вх. № НР-04-02-59 от 27 декември 2016 г.
Отново искат информация относно Инициативен комитет „Наташа
Димитрова Димитрова” и съответната страница 122 и кое лице е
предоставило списъка в Централната избирателна комисия.
Отговорът е стандартен, можете да го видите във вътрешната мрежа
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в моя папка, със съответните приложения извадките от регистъра и
копие на исканата страница от списъка, подкрепящ регистрацията.
Така че, уважаема госпожо председател, моля да подложите
на гласуване ан блок двете писма, ако няма предложения за
допълнения от колегите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Коментари? Не виждам.
Подлагам ан блок на гласуване двете писма.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Продължете, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, има и три броя за
отказ за образуване на досъдебни производства от съответните
районни прокуратури, които са в папката във вътрешната мрежа с
номера 09-875, 09-876 и 09-877. Предлагам да останат за сведение.
Искам да направя само едно уточнение – две от тях са препратени на
съответната общинска избирателна комисия, тъй като лицата, които
са дописани в допълнителния списък, евентуално прокуратурата
прави изводи, за да може съответната общинска избирателна
комисия да направи проверка за нарушение от изборната
администрация, тоест секционната избирателна комисия. Затова са
препратени там със становище пак да се върнат в прокуратурата с
решенията на съответната общинска избирателна комисия. Това е
различното. Може да ги проверите. Моето мнение е да останат за
сведение, но ако има някакви други мнения, на следващото
заседание някой от колегите да направи противното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Баханов.
Преминаваме към следващата точка с докладчик господин
Пенев. Заповядайте.
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Точка 7. Разни.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви докладна
записка от директора на дирекция „Администрация” госпожа
Красимира Манолова с вх. № ЦИК-09-2 от 4 януари 2017 г.
Докладната записка с приложените материали е публикувана на 5
януари във вътрешната мрежа в моя папка. Касае се за предложение
за подготовка на документация за обявяване на нов конкурс за
длъжността финансов контрольор. Така направеното предложение е
при същите условия, при които проведохме и последния конкурс.
Колеги, докладвам ви докладната записка на този етап за
запознаване, като ще помоля всички да помислим дали ще останат
същите условия на обявата, както и евентуално ако преценим че е
необходимо нещо по длъжностната характеристика, допълнително
да се промени. За следващо заседание ще направя конкретно
предложение за започване на тази процедура, докато все още
работата в ЦИК е малко по-спокойна, за да проведем този конкурс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Пенев. Колеги, моля да се запознаете и да обмислим този
въпрос, защото позицията финансов контрольор е важна.
Колеги, преди да закрия днешното заседание на ЦИК се
обръщам към всички вас със следната молба. Изготвени са
проектите на изборни книжа за предстоящите избори за Народно
събрание. Много моля, колеги, всеки член на Централната
избирателна комисия, който готви съответното принципно решение,
да прегледа подготвените книжа, свързани с това решение, за да
може да се осигури абсолютна еднаквост и синхрон между
принципното решение и съответната изборна книга.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз предлагам да не се
преразпределяме, само новите колеги ще видя към кое решение
желаят да се включат. Имаше предложение към Медийни пакети,
тъй като те са в тази група, но всеки от нас, който е готвил в
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определена сфера и определени решения, продължава да си ги готви,
защото така е най-лесно. Част от тях са съобразени с новия Изборен
кодекс поради проведените президентски избори, тъй като са общи,
но трябва да се приемат отново, друга част обаче трябва да се
погледнат от гледната точка на избори за народни представители.
В понеделник работната група отново ще се събере, за да
видим кой какво прави. Има примерна хронограма с две дати – 26
март и 2 април, като нашата готовност трябва да е за 26 март. Ако
отпадне това напрежение, ще се поотпуснем леко, ще имаме още
пет-шест дена, за да доработим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колега
Сидерова, нека това да го решим в четвъртък, защото може би ще
свикам работно заседание.
Благодаря, госпожо Сидерова.
Колеги, след обсъждане в оперативен порядък свиквам
следващото заседание на Централната избирателна комисия в петък
от 13,30 ч.
(Закрито в 13,10 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

