ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 524
На 18 април 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклад по писма относно местен референдум в Провадия.
Докладва: Катя Иванова
2. Проект на решение относно унищожаване на резерва от
бюлетини и изборни книжа.
Докладва: Севинч Солакова
2а. Доклад относно поправка на техническа грешка.
Докладва: Катя Иванова
3. Организационни въпроси във връзка с частичните избори
на 30 април 2017 г.
Докладва: Севинч Солакова
4. Упълномощаване на членове на ЦИК при унищожаване на
техническия брак при отпечатване на бюлетини.
Докладва: Севинч Солакова
5. Доклад относно споразумение за партньорство с
Държавната агенция „Електронно управление”.
Докладва: Йорданка Ганчева
6. Доклад относно разяснителната кампания.
Докладва: Росица Матева
7. Доклад по граждански договори.
Докладва: Росица Матева
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8. Доклади по медийни пакети.
Докладва: Таня Цанева
9. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Мария Бойкинова, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева
10. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Росица Матева, Александър Андреев,
Мария Бойкинова, Румен Цачев
11. Доклади
относно
искания
за
изплащане
на
възнаграждения на ОИК.
Докладват: Емануил Христов, Александър Андреев,
Иванка Грозева
12. Доклади по писма.
Докладват: Севинч Солакова, Йорданка Ганчева,
Иванка Грозева, Таня Цанева, Румен Цачев,
Ивилина Алексиева
13. Доклади по писма до полиция и прокуратури.
Докладва: Ивайло Ивков
14. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Камелия Нейкова,
Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова.
Заседанието бе открито в 13,40 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията.
*

*

*
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, Христос Воскресе! Бъдете живи и здрави!
В залата сме 13 членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимия кворум, откривам днешното
заседание.
Уважаеми колеги, предлагам ви следния проект на дневен
ред:
1. Доклад по писма относно местен референдум в Провадия с
докладчик госпожа Иванова.
2. Проект на решение относно унищожаване на резерва от
бюлетини и изборни книжа – докладчик госпожа Солакова.
3. Организационни въпроси във връзка с частичните избори
на 30 април 2017 г. – докладчик госпожа Солакова.
4. Упълномощаване на членове на ЦИК при унищожаване на
техническия брак при отпечатване на бюлетини – докладчик
госпожа Солакова.
5. Доклад относно споразумение за партньорство с
Държавната агенция „Електронно управление”. Докладчик –
госпожа Ганчева.
Точки 6 и 7. Доклад относно разяснителната кампания,
съответно доклад по граждански договори с докладчик госпожа
Матева.
8. Доклади по медийни пакети с докладчик госпожа Цанева.
9. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчици госпожа
Бойкинова, господин Ивков.
10. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения с докладчици госпожа Матева, господин Андреев,
госпожа Бойкинова, господин Цачев.
11. Доклади
относно
искания
за
изплащане
на
възнаграждения на ОИК с докладчици господин Христов, господин
Андреев, госпожа Грозева.
12. Доклади по писма с докладчици госпожа Солакова,
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госпожа Ганчева, госпожа Грозева, госпожа Цанева, господин Цачев
и аз.
13. Доклади по писма до полиция и прокуратури – докладчик
господин Ивков.
14. Разни.
Уважаеми колеги, имате ли предложения за изменение и
допълнение към така предложения дневен ред? Първа е госпожа
Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля, госпожо председател, да бъда
включена в т. 9 – доклади по жалби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Моля да включите нова точка в дневния
ред – поправка на техническа грешка в решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
предлагам това да бъде нова точка 2а.
Други предложения? Не виждам. Колеги, подлагам на
гласуване така предложения и допълнен дневен ред. Режим на
гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева).
Благодаря. Уважаеми колеги, позволете ми преди да
преминем към точка първа от дневния ред няколко съобщения.
Първо, всички посочени от господин Баханов отсъстващи,
отсъстват по обективни причини.
На второ място, колеги, с вх. № НС-02-50 от 12 април 2017 г.,
получено от директора на дирекция „Международни връзки и
протокол” на Народното събрание на Република България,
Централната избирателна комисия е поканена на първото заседание
на Четиридесет и четвъртото Народно събрание на 19 април 2017 г.
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от 10 ч. Колеги, чувствайте се поканени. Изпратих това писмо и на
останалите членове на Централната избирателна комисия, които не
присъстват на днешното заседание, за да бъдат уведомени и те.
На следващо място, във вътрешната мрежа е публикувана
справка за отпуските на служителите от администрацията на
Централната избирателна комисия. Колеги, за сведение и с оглед
организация на работата на Централната избирателна комисия.
На следващо място, бих искала отново за сведение да ви
докладвам, че всички удостоверения на избраните народни
представители са връчени срещу подписване на приемнопредавателен протокол от упълномощени от съответната партия или
коалиция лица.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване за последващо
одобрение договора с главния секретар на Народното събрание при
същия размер на възнаграждението както миналата година, за
подпомагане на Централната избирателна комисия по организацията
и контрола върху произвеждането на изборите за народни
представители.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева).
Уважаеми колеги, преминаваме към точка първа от дневния
ред. Заповядайте, госпожо Иванова.
Точка 1. Доклад по писма относно местен референдум в
Провадия.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, ще ви помоля да
погледнете в моя папка в днешно заседание постъпило писмо от
Общинската избирателна комисия – Провадия, с вх. № МР-00-3. В
същото писмо е обективирана една молба от Общинската
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избирателна комисия – Провадия, относно произвеждането на
местния референдум, насрочен за 14 май април 2017 г. В посоченото
писмо, позовавайки се на разпоредбата на чл. 7, ал. 4 от Закона за
прякото участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление. Членовете на Общинската избирателна комисия ни
молят да ни предоставят становище относно правото на
Инициативния комитет, внесъл предложението и подписката, да
участва при провеждането на консултациите при кмета на общината
на основание цитираната разпоредба от закона. Същите,
позовавайки се на чл. 7, ал. 4 от Закона за прякото участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление считат,
че ако Инициативният комитет не предложи членове на секционните
избирателни комисии, това ще ограничи правата на Инициативния
комитет и смятат, че това е специална разпоредба и Инициативният
комитет ще следва да има правото да предлага членове на
секционните избирателни комисии.
В същата папка има още две писма. Едното писмо е с вх. №
МР-06-9 от 13 април 2017 г. То е от кмета на община Провадия инж.
Филчо Филев. То е сходно с това, което ви казах. Той ни уведомява,
че на 12 април 2017 г. са се провели консултации за сформираме
състава на секционните избирателни комисии, на които са
присъствали представители на Инициативния комитет, както и
представители на посочените политически партии. Информира ни,
че участващите в консултациите партии и коалиции са постигнали
договореност на Инициативния комитет да бъде предоставена
възможност за попълване на 50 процента от съставите и
ръководствата на секционните избирателни комисии. Тази
договореност била приета с цел прозрачност и пряка възможност на
Инициативния комитет за участие в изборния процес и за
намаляване възможността за манипулации или непризнаване на
резултата от референдума.
На посочените консултации е било изчетено нашето писмо.
Както знаете, ние се обединихме в последния ден преди празниците
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около становището кой може да участва в консултациите при кмета,
а именно това да бъдат политическите партии, представени в
Четиридесет и третото Народно събрание, както и политически
партии, имащи свои представители в Европейския парламент. Също
и други политически партии могат да бъдат поканени за тези
консултации.
Това, което се иска от нас, е ние да изразим становище може
ли Инициативният комитет да излъчва свои членове, които да бъдат
назначени за членове на секционните избирателни комисии и
респективно колко да бъдат тези членове спрямо общия брой на
членовете в секционните избирателни комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Иванова. Колеги, време за запознаване с документите.
КАТЯ ИВАНОВА: Ако ми позволите, докато се запознавате с
материалите, аз ще ви кажа само в писмо с вх. № МР-12-1-2 от 13
април 2017 г. председателят на Инициативния комитет ни
уведомява, че въпреки че на консултациите при кмета е било
изчетено писмото на Централната избирателна комисия в частта
относно възможността на Инициативния комитет да прави
предложения за назначаване на членове на СИК и присъстващите са
били запознати със становището на ЦИК, в 17,34 ч. същия ден от
страна на кмета е било връчено писмо, с което той е дал срок до 14
ч. на 18 април Инициативният комитет да представи в деловодството
на община Провадия предложения за 113 членове на секционни
избирателни комисии, в това число 10 председатели 10 секретари.
Припомням, че местния референдум на територията на община
Провадия трябва да има 47 секционни избирателни комисии.
Уважаеми колеги, лично моето становище и доколкото
разбирам, то се подкрепя от голямата част от останалите членове на
Централната избирателна комисия, е ние да изпратим писмо – за побързо най-напред по имейл, а след това и в оригинал – с оглед
насрочените консултации за днешна дата в един по-късен час, с
което да потвърдим вече изпратеното писмо относно това, че
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членовете на Инициативния комитет не може да излъчват членове,
които да бъдат назначени като членове на секционните избирателни
комисии при произвеждането на местния референдум в Провадия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. До –
и с копия.
Уважаеми колеги, чухте предложението на госпожа Иванова.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Таня Цанева); против – 2 (Ивилина Алексиева, Севинч Солакова).
Благодаря.
Уважаеми колеги, с това изчерпихме точка първа от дневния
ред. Продължаваме с точка втора – проект на решение относно
унищожаване на резерва от бюлетини и изборни книжа.
Заповядайте, госпожо Солакова.
Точка 2. Проект на решение относно унищожаване на
резерва от бюлетини и изборни книжа.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на предишното
заседание ви докладвах две писма, които сме получили в
Централната избирателна комисия, по въпроси, които касаят
бъдещето на бюлетините, които не са предадени на секционните
избирателни комисии, тъй наречения резерв. Това са: писмо от
район „Красна поляна” на Столична община, с вх. № ЦИК-00-374 от
10 април 2017 г. и вх. № НС-07-51 от 10 април 2017 г. В годините
Централната избирателна комисия след изтичане на срока за
оспорване винаги с писмо или с решение с номер се е произнасяла
по въпроси, свързани с тези бюлетини, включително и формулярите
на изборни книжа, които са оставени на съхранение в общинската
администрация или областната администрация и не са предоставени
на секционните избирателни комисии.
Предлагам ви по аналогия с решение от 2014 г. след
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произвеждане на изборите за народни представители да приемем
едно решение, с което да определим, че всички тези бюлетини от
резерва, които са оставени на съхранение в областните или в
общинските администрации, не са предоставени на секционните
избирателни комисии, както и формулярите на изборни книжа могат
да бъдат унищожени при условия и по ред, определени със заповед
на областния управител, съответно на кмета на общината. Разбира
се, от комисия от длъжностни лица, определени със същата заповед.
За това унищожаване на бюлетините и формулярите да се състави
протокол, който да се съхранява в съответната администрация.
Копие от това решение да бъде изпратено на областните управители
и на кметовете на общини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, имате ли коментари, предложения?
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
проект на решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева).
Колеги, това е Решение № 4711-НС
Продължаваме с точка 2а от дневния ред. Заповядайте,
госпожо Иванова.
Точка 2а. Доклад относно поправка на техническа грешка.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в папка с моите
инициали е качен проект на решение. С наше Решение № 4622-МИ
от 24 март 2017 г. сме допуснали до участие в частичните избори,
насрочени за 30 април 2017 г. партия „Българска социалистическа
партия”. В диспозитива на решението е допусната техническа
грешка, като наименованието на партията за отпечатване на
бюлетината е изписано „ПП Българска социалистическа партия”, а
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заявеното такова е само „Българска социалистическа партия”, без
политическа партия отпред.
Предлагам ви да приемем този проект на решение, като в
диспозитива на решението да се чете наименованието на партията за
отпечатване в бюлетините „Българска социалистическа партия”.
Решението подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване този проект.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева).
Уважаеми колеги, това е Решение № 4712-МИ.
Продължаваме с точка трета от дневния ред –
организационни въпроси във връзка с частичните избори на 30
април 2017 г. Заповядайте, госпожо Солакова.
Точка 3. Организационни въпроси във връзка с частичните
избори на 30 април 2017 г.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
проверка на генерираните предпечатни образци на бюлетините на 12
април 2017 г. с госпожа Алексиева установихме, първо, това
противоречие с решението от общите избори относно
наименованието във връзка с преди малко приетото решение за
партия, която ще участва в изборите. На второ място, че
наименованието на кметство Орешец в община Димово в
бюлетината е генерирано освен кметство Орешец в скоби Гара
Орешец. В тази връзка поискахме от „Информационно обслужване”
и преди малко получихме първо в машинно четим вид, а след това и
дешифрирана информацията, която е изпратена от „Информационно
обслужване” до Печатницата на БНБ, съответно до подизпълнителя
„Демакс Ди Пи Ай”. С тази информация вече разполагаме по
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отношение на съдържанието на бюлетините.
Уважаеми колеги, затова ви предлагам да изпратим писмо до
Печатницата на БНБ с информация относно съдържанието на
бюлетините. Информацията да е въз основа на страницата на
Централната избирателна комисия, решението за определяне на
номерата в бюлетината на участниците, както и изписването на
наименованията по решението на Централната избирателна комисия
в случаите, в които те участват в същия вид тези избори. А в
случаите, в които имаме местна коалиция, наименованието да е
съгласно решението на съответната общинска избирателна комисия.
С тази информация разполагаме и тя се намира в папка
„Кметство Орешец (Гара Орешец) в папката с моите инициали. В
тази папка ще видите събрана информация, която касае статута на
кметство и наименованието на кметство Орешец. В тази връзка
имаме информация от официалната интернет страница на
Националния статистически институт, имаме разпечатка от ЕКАТТЕ
на кметството и номера на населеното място в община Димово,
имаме сканиран указа на президента за насрочване на частичния
избор за кмет на кметство Гара Орешец, включително трябва да е
публикувана първата страница на протокола, който принтирах от
архива на папка „Резултати от 2015 г.”, общите местни избори от
страницата на Централната избирателна комисия.
Както виждате от протокола на секционната избирателна
комисия, секциите в Орешец са три, отпечатано е кметство Орешец
(Гара Орешец), населено място Гара Орешец, на ръка е написано и в
трите протокола на секционните избирателни комисии, аз съм
принтирала само на секция № 16. Красимира Манолова е извадила
разпечатката от страницата на Националния статистически институт,
включително съм я помолила да публикува и указа, и другата
информация, която е относима.
Като се има предвид, че е насрочен избор в кметство Гара
Орешец и като се има предвид, че населеното място Гара Орешец е
закрито, явно то е присъединено към Орешец, което има статут на

12
кметство и наименованието на това населено място е такова. От този
опит ще направя предложение оттук нататък да попълваме в
електронен вид и на ръка таблица, в която ще попълваме
съответната информация по етапи от момента на предложението на
Централната избирателна комисия с приетото решение до
президента, след получаване на указа, съответната колона като се
попълни, защото считам, че ако го бяхме направили по този начин
(считам това за мой пропуск), ние щяхме да установим проблема в
наименованието. Но и сега не е късно.
Аз лично ви предлагам, така както е генерирано и в
бюлетината, то съответства на записа, който имаме в протоколите,
най-вероятно такива са били и бюлетините на общите избори през
2015 г., да бъде „Кметство Орешец (Гара Орешец)”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, прекъсвам за 5 минути заседанието поради падане на
кворума.
(След прекъсването)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, в залата сме 13 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум, продължаваме днешното
заседание.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед на
направените проверки и уточнения, от започване на предложението
от Общинската избирателна комисия, която е направила до
Централната избирателна комисия предложение с оглед прекратени
пълномощия на кмет на кметство Гара Орешец, съответно
предложението на Централната избирателна комисия и указа на
президента за насрочване на частичния избор, писмото, което
предлагам да изпратим до Печатницата на БНБ с посочено
съдържание на бюлетините за петте частични избора за кметове на
кметства, наименованието на кметство Орешец да бъде „Кметство
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Гара Орешец”, както и да се съобрази наименованието на партия
„Българска социалистическа партия” при изписването. Всъщност то
е изписано правилно между другото в бюлетината. Ние ще изпратим
и на другите цялото съдържание, включително имената на
кметовете, които участват като регистрирани кандидати в тези
избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване тези предложения.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам да
изпратим едно писмо до общинските избирателни комисии, с което
да напомним и да обърнем внимание, че в електронната система са
генерирани предпечатните образци на бюлетините за кмет на
кметство. Да насочим вниманието им към Решение № 2260-МИ от
18 септември 2015 г., с което решение ние определяме реда за
осъществяване на контрол. В проекта на писмо, който се намира във
вътрешната мрежа, съм предложила 19 април, но с оглед на
забавянето, което ще се получи и заради това писмо, което ще
изпратим до печатницата, предлагам да бъде 20 април включително,
с решение да одобрят предпечатния образец на бюлетината. С
практическо указание за принтиране, подписване и чрез електронен
подпис изпращане на електронния вариант на бюлетината,
включително с протоколно решение, изпращайки това писмо, да
дадем разрешение да публикуват образеца на бюлетината на
страницата си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина
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Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, с това изчерпихме точка трета.
Продължаваме с точка четвърта от дневния ред – упълномощаване
членове на ЦИК да присъстват при унищожаване на техническия
брак при отпечатване на бюлетините.
Точка 4. Упълномощаване на членове на ЦИК при
унищожаване на техническия брак при отпечатване на бюлетини.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС-26-41-1
от 12 април 2017 г. сме получили писмо с копие до министъра на
финансите и до „Демакс” АД от изпълнителния директор на
Печатницата на БНБ график за проверка на технологичния брак и за
унищожаването включително и на печатните форми. От писмото
става ясно, че става дума за брак и печатни форми от
производството на бюлетини за изборите за народни представители
и за частични местни избори през 2016 и 2017 г. Датата за
унищожаване на технологичния брак в Печатницата на БНБ е 20
април от 9,30 ч., а в печатница „Демакс” АД е 25 април 2017 г. Ако
нямаме готовност днес да отговорим на „Демакс”, защото е за
другата седмица, предлагам днес да изпратим писмо за участие при
унищожаването на технологичния брак на бюлетините и на
печатните форми в Печатницата на БНБ на 20 април в 9,30 ч. Моля
желаещите да се заявят. Аз заявявам своето участие в тази
процедура.
Уважаеми колеги, с колегата Йорданка Ганчева моля да ни
упълномощите да присъстваме на унищожаването на технологичния
брак при отпечатването на бюлетините в Печатницата на БНБ на 20
април и в „Демакс” на 25 април 2017 г. По традиция вече от
последните избори и по нашето решение ние не присъстваме при
проверката на тази макулатура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване това предложение.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева).
Уважаеми колеги, с това изчерпихме точка четвърта от
дневния ред. Продължаваме с точка пета – доклад относно
споразумение за партньорство с Държавна агенция „Електронно
управление”. Заповядайте, госпожо Ганчева.
Точка 5. Доклад относно споразумение за партньорство с
Държавна агенция „Електронно управление”.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
НС-23-138 от 12 април 2017 г., като то е получено по електронната
поща ведно с приложено споразумение за партньорство. Знаете, на
заседанието на 6 април ние разглеждахме материали, проведохме
обсъждания. Изпратихме нашия отговор до Държавната агенция
„Електронно управление” и това всъщност е в отговор на нашето
писмо.
Колеги, понеже е разпределено и за работна група, ние не
можахме днес да се съберем, тъй като има колеги в отпуск. Ако
искате, сега да го обсъждаме, ако искате, след работна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Добре, нека споразумението да остане за четвъртък, като моля
работната група да се събере.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да, така ще могат и другите колеги
да се запознаят. Ще възложа на администрацията заедно с
предходното да го изпрати по имейлите, за да видят разликите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Ганчева.
Уважаеми колеги, в оперативен порядък обсъдихме тази
работна среща на работната група и всички, които желаят, да се
съберат утре в 14 ч. в тази зала.
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Продължаваме със следваща точка от дневния ред – доклад
относно разяснителната кампания. Заповядайте, госпожо Матева.
Точка 6. Доклад относно разяснителната кампания.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви в
момента за сведение документи, пристигнали от Би Ти Ви Медия
груп във връзка с изпълнение на договора за излъчване на материали
от разяснителната кампания. С вх. № НС-25-16 и вх. № НС-25-16-1
от 12 април 2017 г. са заведени и двата документа. Ще ги предам за
преглед от главния счетоводител и юрисконсулта за становище по
изпълнението на договора и ще ги докладвам в следващото
заседание.
По същия начин след доклад предходно заседание на 11
април и в моята папка са качени документите, свързани с отчета по
договора с Нова броудкастинг груп. Както ви казах, докладвах го на
11 април. В момента ви докладвам становището от Силвия
Грозданова, главен счетоводител, и Милена Радославова,
юрисконсулт, за проверката за изпълнение на договора. Тяхното
становище е, че е изпълнен договорът и може да бъде подписан
приемно-предавателният протокол и да бъде извършено плащането.
Така че, ако нямате други предложения и въпроси, ви
предлагам да гласуваме да упълномощим председателя да подпише
приемно-предавателния протокол и да бъде извършено плащането
по договора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Не
виждам коментари. Колеги, подлагам на гласуване това
предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в рамките на тази точка ще ви
докладвам отново и финалния доклад на Съвета за електронни
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медии, четвърти по ред, който е дошъл, но така или иначе ми е
разпределен и е качен във вътрешната мрежа в моята папка. С вх. №
НС-20-119-3 от 13 април 2017 г. е изпратен на хартиен носител
финалният доклад на Съвета за електронни медии, който беше
представен съвместно с представители на СЕМ и на ЦИК, така че
отново ви го докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Изчерпихме точка шеста, продължаваме отново с госпожа Матева по
точка 7 – доклад по граждански договори. Заповядайте.
Точка 7. Доклад по граждански договори.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, в моята папка
виждате, че има договори 1, 2, 3, 4 – това са гражданските договори
на четиримата служители на Министерския съвет, които
подпомагаха Централната избирателна комисия при възлагането на
обществени поръчки за машинно гласуване, разяснителна кампания
и отпечатването на бюлетините. Докладната записка е вх. № ЦИК09-62-1. Ако си спомняте, тя беше докладвана от колегата Пенев в
предходно заседание на 6 април и тъй като не бяха съгласувани
договорите с участвалите в обществените поръчки в комисиите,
върнахме отново за доизчистване на документацията и на
договорите. Прегледани са вече договорите от ръководителите на
работни групи и както виждате, всеки договор ще се сключи с
евентуалната дата на одобрението, тъй като те представляват на
практика приемане на работата, одобрението й и вземане на решение
за заплащане. Само да ви припомня, че на заседанието на 13
февруари ние сме взели протоколно решение, с което по доклад на
колегата Райков да привлечем госпожа Маргарита Димитрова и
господин Станислав Бакалов да подпомагат работата във връзка с
обществената поръчка за машинно гласуване, а на 27 февруари 2017
г. сме взели протоколно решение да бъдат включени Адриана
Василева и Виктория Юнакова в комисията, която да проведе
обществената поръчка за възлагане на отпечатването на бюлетините.
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Така че на практика работата им е възложена. Предлагам ви с
подписването на тези договори да я одобрим и да бъде извършено
плащането. Предложените възнаграждения за всеки един поотделно
са посочени в договорите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Гласуваме ан блок.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева).
Госпожо Цанева, направете кратък доклад по следващата
точка - медийни пакети.
Точка 8. Доклад по медийни пакети.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, на следващо заседание ще отделим
малко повече внимание на медийните пакети и ще изчистим това,
което сме получили до момента. Сега ви предлагам единствено да
препратим до Сметната палата изпратената при нас информация
относно сключени договори по медийна услуга.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. При
всички докладчици, колеги, при които са получени и разпределени,
препращаме по компетентност до Сметната палата, включително и
госпожа Солакова.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева).
Уважаеми колеги, точка 9 – доклади по дела, жалби и
сигнали. Първи докладчик – госпожа Бойкинова.
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Точка 9. Доклади по дела, жалби и сигнали.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, в миналото заседание ви
докладвах жалбата на Александра Константинова Берданкова,
пълномощник на коалиция „БСП за България” срещу решение №
301-НС от 4 април 2017 г. на РИК.17, Пловдив. Проектът на решение
е от днешно заседание, а самата преписка е с вх. № НС-15-336 и е в
заседанието на 11 април 2017 г., когато ви докладвах жалбата.
Изготвила съм проект за решение. Само ви напомням, че
първоначално сигналът от Александра Константинова Берданкова
беше подаден до Районната избирателна комисия с копие до
Централната избирателна комисия. В сигнала се твърдеше, че
общинските администрации не са раздали всичките получени от
областните администрации бюлетини. В резултат на този сигнал ние
изпратихме едно писмо до Районната избирателна комисия да
извърши проверка и да уведоми Централната избирателна комисия,
в резултат на което Районната избирателна комисия 17, район
Пловдивски, е отправила запитване до всички общини на
територията на област Пловдив, с което е поискала да се представи
информация относно общия брой получени бюлетини, брой кочани с
бюлетини, останали в общината, от кой номер започват и завършват
съответните номера, реда, мястото и начина на съхранението им,
какво е предназначението на нераздадените бюлетини, как се
съхраняват тези бюлетини и поради каква причина не са били
раздадени всички получени от областната администрация бюлетини.
На 6 април ви докладвах решението на Районната
избирателна комисия, в което подробно ви запознах с отговорите на
общините. Една част от тях са раздали всички получени от тях
бюлетини. Това са: община Садово, община Съединение, община
Перущица. В община Карлово в резерва са оставени 600 броя
бюлетини, в община Първомай – 900, в община Стамболийски – 800
броя бюлетини, в община Марица – 200 броя, в община „Родопи” –
100 броя, в община Куклен – 626 броя, в община Лъки всички
бюлетини са предадени на секционните избирателни комисии, в
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община Сопот са оставили 200, в община Калояново всички са
раздадени на секционните избирателни комисии, в община Брезово –
100, в община Хисаря – 400, в община Асеновград 1000 броя
бюлетини, в община Кричим всички са раздадени. Община Раковски
не е конкретизирала, община Раковски е отговорила, че
произвежданите през годините избори избирателната активност на
населението в община Раковски е сравнително постоянна величина и
почти най-ниската в област Пловдив, поради което не са раздадени
всички получени от областната администрация бюлетини, а са
съобразени с избирателната активност. Считат, че предоставените
бюлетини са достатъчни, тъй като не са имали сигнали нито от
секционни избирателни комисии, нито от избиратели и казват, че
предоставянето на целия брой бюлетини би затруднило членовете на
СИК, които трябва да ги носят тези бюлетини до Пловдив да отчитат
резултатите и съответно да се върнат в община Раковски да ги
предадат на администрацията. И казват, че нераздадените бюлетини
не са били с конкретно предназначение, те са си просто резерв и
съответно са оставени за съхранение в помещение, което е
определено със заповед на кмета и същите ще се съхраняват до
изрични указания на ЦИК относно последващото им пазене и
унищожаване на този резерв.
Районната избирателна комисия е разгледала тези отговори
на общините, анализирала ги е и съответно е приела, че не са налице
нарушения на разпоредбите на Изборния кодекс, бюлетините са
били достатъчен брой и съответно се съхраняват по
законоустановения ред. И подробно мотивирано е изложила своите
съображения.
Срещу така постановеното решение е настоящата жалба. В
жалбата се излагат същите съображения. Твърди се пак за пореден
път, че неправилно не са раздадени всички отпечатани бюлетини, че
съгласно чл. 209, ал. 3 от Изборния кодекс броят на отпечатаните
бюлетини е броят на избирателите според избирателните списъци
плюс десет процента, съответно е следвало всички така получени
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бюлетини да бъдат раздадени на секционните избирателни комисии.
И казва, че Районната избирателна комисия неправилно се позовава
на Решение № 4387, което урежда само съхраняването на изборните
книжа и материали, предназначени за общинската администрация,
но не и тези, които се предават преди изборния ден, в това число
бюлетините. Иска се отмяна на решението на Районната избирателна
комисия и алтернативно да постановим отваряне на помещението в
община Раковски, в което се съхраняват, и да се установи тези
бюлетини, техният брой, кочани, номера и поради каква причина не
са раздадени.
Аз ви предлагам да оставим без уважение жалбата като
неоснователна по съображенията, които съм изложила в проекта за
решение, както и по съображенията, изложени в решението на
Районната избирателна комисия – Пловдив, които считам за
правилни и законосъобразни, както и за много пълни.
Информацията, която е предоставена, е пълна считам от общинските
администрации. В Изборния кодекс никъде няма изрична
разпоредба, която да регламентира, че всички отпечатани бюлетини
се раздават на секционните избирателни комисии.
Направих си труда да прегледам протоколите на община
Раковски, те са 20 секционни избирателни комисии и от същите
установих, че въпреки че са раздадени от 50 до 70 процента от
бюлетините спрямо броя на избирателите, те са достатъчен брой,
като винаги има брой неизползвани бюлетини, като 146 броя, 175
броя. Направих и сравнение с два протокола от сегашните избори и
същите секционни избирателни комисии от президентските,
разликата в броя на гласувалите е с един човек. Примерно протокол
№ 172 – 5007, на президентските
избори и за народните
представители двете комисии са получили по 500 броя бюлетини,
броят на избирателите е 825 според избирателния списък за Народно
събрание, за президент – 826. Гласували в изборите за президент и
вицепрезидент – 387, а за Народно събрание – 388. Вторият
избирателен протокол, в който направих сравнението, също е с един
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избирател. Тоест наистина те са направили анализ и на практика
наистина избирателната активност е почти същата. И съответно от
раздадените бюлетини във всички секционни избирателни комисии
са останали неизползвани такива. Тоест те са били достатъчно на
брой, за да се произведат изборите нормално.
Другото ми съображение, че всички общини отговарят, че се
съхраняват по законоустановения ред и съгласно указанията на
Централната избирателна комисия тези бюлетини. Нямаме
оплаквания, нямаме твърдения, освен в жалбата, за нарушения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Бойкинова. Колеги, предполагам, че успяхте да намерите
жалбата от 11-ти и да се запознаете, както и с обстойното
представяне и на мотивите.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз ви прочетох отговора на община
Раковски, той е общ. Казва, да, не сме ги раздали всичките и
причините, поради които не са раздадени. Но не се спори, всъщност
спорното не е колко са нераздадени, а това дали се съхраняват и
какво им е предназначението. Аз мисля, че няма спор относно това,
че не са раздадени всичките и колко не са раздадени. Отговорът на
община Раковски казва, че избирателната активност е сравнително
постоянна величина. И два протокола аз сравних, че действително е
така – разликата е в един брой. Това е обяснението на община
Раковски, че те са раздали от 50 до 70%, защото е сравнително
постоянна величина и това им е обяснение. Другото обяснение,
причината, поради която не са ги раздали всички, е това, че после
чувалите тежат, те трябва да се носят до Пловдив. Всичките тези 33
секционни избирателни протокола съм ги прегледала и съм
установила, че въпреки че са раздадени от 50 до 7% от броя на
избирателите, има голям брой неизползвани бюлетини. Тоест тези
бюлетини са били достатъчни. И съм сравнила с президентските
избори, абсолютно същото е положението с президентските избори,
там по същия начин общината е раздала по-малко бюлетини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

23
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз доколкото можах да видя жалбата и
доколкото разбрах от обясненията на колегата докладчик, всъщност
не става въпрос за това колко бюлетини са раздадени на
секционните избирателни комисии и колко от тях са използвани при
гласуването и факта, че са останали неизползвани при гласуването, а
става въпрос за това, че голям брой бюлетини са отпечатани и
предадени на община Раковски, като над десет хиляди не са
раздадени на секционните избирателни комисии и въпросът е къде,
съхраняват ли се и защо се е наложило този голям брой да бъдат
оставени в общината. И доколкото разбрах, отговор на този въпрос
няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: За трети път отговарям. Отговорът
на община Раковски е, че при произвежданите през годините избори
избирателната активност на населението от община Раковски е
сравнително постоянна величина и е почти най-ниската в област
Пловдив. При подготовката на материалите за секционните
избирателни комисии от страна на общинската администрация
Раковски са раздадени бюлетини в брой, надвишаващ доста над
обичайната за общината избирателна активност. Тоест община
Раковски обяснява защо е раздала по-малки бюлетини, но не е
посочила конкретната бройка, която е получила, и конкретната
бройка, която е раздала, която не е спорна и може да се установи от
протоколите на СИК. Но причините тя ги е изброила. Казвам го за
трети път.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Упълномощавам
госпожа Солакова да води заседанието.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, имате ли
въпроси? Добре, запознаваме се.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, както ви казах, има 33
секции. В първата секция са раздадени 500 бюлетини. Избирателите
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са 831, останали 95. Във всички тези 33 протокола има неизползвани
бюлетини. Тоест бюлетините са били достатъчно на брой.
Колеги, в точка 2 от писмото: „Неизползваните бюлетини са
оставени за съхранение от комисията по чл. 287, ал. 7 от Изборния
кодекс в помещението, което е определено със заповед ДЗ-68 от 22
март 2017 г. на кмета на община Раковски за съхранение на
изборната документация до получаване на изрични указания от ЦИК
относно последващото пазене или унищожаване на този резерв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, имате ли други предложения, коментари? Заповядайте,
господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз считам, че жалбата не трябва да я
оставим без уважение, а трябва да я оставим без разглеждане като
недопустима, доколкото лицето е подало сигнал до Районната
избирателна комисия, Районната избирателна комисия правилно е
установила, че няма нарушение. При това положение лицето не е
активно легитимирано, за да обжалва решението. Само от тази
гледна точка правя предложение да се остави без разглеждане като
недопустима, тъй като има поредица от решения, включително и
наши такива има няколко, в които сме възприели тази практика на
Върховния административен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Матева, за вашето предложение.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз правя предложение да отложим в
момента вземането на решението, за да изискаме допълнително
информация от община Раковски за точния брой на бюлетините,
които са оставени от комисията по чл. 287 като резерв и за
съхранение, за да получим информация как се съхраняват, в какво
помещение и с оглед на това вече да вземем решението в
следващото заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, други предложения? Не виждам.
Колеги, първото предложение, което трябва да поставя на
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гласуване съобразно нашия правилник, е предложението за отлагане
със съответните действия, които да се предприемат, а именно
предложението на госпожа Матева.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 5 (Александър Андреев,
Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Росица Матева, Таня Цанева);
против – 8 (Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Румен
Цачев, Севинч Солакова).
Благодаря. Колеги, това предложение не постигна
необходимото мнозинство.
Колеги, в хода на дебатите на микрофон или извън микрофон,
тъй като жалбата се разглежда по същество като предложение на
докладчика, но е поставен въпрос, свързан с допустимостта. Този
въпрос беше поставен от господин Ивков и господин Ивков
предлага жалбата да бъде оставена без разглеждане поради липса на
правен интерес. Подлагам на гласуване предложението на господин
Ивков. Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 7 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Румен Цачев); против – 6 (Александър
Андреев, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Росица Матева, Севинч
Солакова, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, и това предложение не постигна
необходимото мнозинство.
Колеги, подлагам предложения проект на решение от
докладчика.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Румен Цачев, Севинч Солакова); против – 3 (Александър Андреев,
Росица Матева, Таня Цанева).
Колеги, това е Решение № 4713-НС.
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Продължете, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, пак на 11 април ви
докладвах решението на Благоевград. То беше по сигнал на
заместник-председател във връзка с това, че едно лице, което е
застъпник, е било придружител на избирател, с което е нарушена
разпоредбата на чл. 120, ал. 3 от Изборния кодекс във връзка с чл.
236, ал. 6 от Изборния кодекс.
Припомням ви, че всъщност се е установило, че то е
застъпник, когато заместник-председателят е възразил да бъде
придружител на втория избирател и е поискал съдействие на
органите на МВР, след което вече лицето се е легитимирало, че е
застъпник. Районната избирателна комисия е решила, че
Централната избирателна комисия е компетентна и е изпратила на
нас преписката. Аз считам, че ние не сме компетентни, въпреки
точка т. 27а на чл. 57 от Изборния кодекс, която казва, че ЦИК
довършва започнатите административни производства. Считам, че
законодателят е имал предвид започнали, в смисъл взето решение за
установяване на нарушение, каквато е практиката и на Върховния
административен съд, който казва, че това е началото на
административно-наказателната процедура.
Освен че считам, че не сме компетентни ви предлагам и да не
установяваме ние нарушение. Поради това – действително лицето
няма право, след като е застъпник, да бъде придружител, но предвид
на факта, че същият не е използвал това си качество на застъпник,
видно от приложения протокол той не е присъствал при
установяване на резултатите, не се е легитимирал и в самата секция,
иначе нямаше как да разберат и членовете на секционната
избирателна комисия, че същият е застъпник, защото това е нова
разпоредба на чл. 3 и ние се стараем в Централната избирателна
комисия при регистрацията на наблюдатели и застъпници да
извършваме насрещни проверки и превантивно да не допускаме това
едно лице да бъде в повече от две качества, но при придружител
това няма как да се случи, освен ако самият застъпник или
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придружител знае, че си знае правата и знае, че не следва да
упражнява. И другият вариант е, ако и секционната избирателна
комисия се е сетила да попита придружителя дали има някакво
друго качество.
Предлагам да го оставим за сведение. Като в следващи
избори да имаме предвид, че това може да се случи и да дадем
указание на секционните избирателни комисии да питат
придружителите дали случайно не са застъпници и наблюдатели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз лично съм на противното
мнение от мнението на колегата Бойкинова. Считам, че в случая би
следвало да се установи нарушение и считам, че Централната
избирателна комисия с оглед и спазването на разпоредбите на
Изборния кодекс би следвало при условието че Районната
избирателна комисия вече е приключила своята дейност, не може да
установи съответно нарушението, Централната избирателна комисия
да установи нарушението. Защото в случая става въпрос за две
нарушения. Първото, което е неспазването на разпоредбата на чл. 3,
а именно че е в двойно качество и на второ място, че лицето не се е
легитимирало в секционната избирателна комисия за присъствието
си в изборното помещение по установения от Изборния кодекс ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Има
ли други предложения? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин
Андреев, а именно да установим нарушение с мотивите, които
господин Андреев предложи. Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 2 (Александър Андреев,
Росица Матева); против – 10 (Георги Баханов, Емануил Христов,
Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Остава за сведение, колеги.
Уважаеми колеги, останалите доклади по жалби и сигнали ще
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разгледаме на следващото заседание.
Точки 9, 10 и 11, така както са в дневния ни ред, остават за
следващото заседание. Продължаваме с точка 12 – доклади по
писма. Преценете, колеги, кои писма ще докладвате.
Заповядайте, госпожо Солакова.
Точка 12. Доклади по писма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
може би само тази докладна записка днес с вх. № ЦИК-09-72 от 18
април 2017 г. Моля да погледнете във вътрешната мрежа,
представено е актуализирано очаквано изпълнение на бюджета на
Централната избирателна комисия за 2017 г. В изпълнение на
указанията на министъра на финансите във връзка с представянето
на информацията е изготвена тази докладна записка, към която е
приложен макет за месечното разпределение на бюджета за 2017 г.,
заедно с обяснителна записка, която се подписва от председател и
главен счетоводител.
При изготвянето на справката до м. март, разбира се, ние
извършваме отчет за изпълнението на бюджета на Централната
избирателна комисия въз основа на реалните показатели, така както
сме разходвали средства за м. март.
Моля, колеги, да одобрим представения макет и заедно с
обяснителната записка да бъдат предприети действия по
уведомяване на министъра на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на 3 април 2017 г.
по електронната поща сме получили писмо от Националния
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статистически институт. Аз ви го докладвах за сведение и
възложихме за проверка и доклад. Ако е възможно да ни се
предостави формуляр, за да може да ни се предостави предварителна
информация в хода на изготвянето на отговори по този формуляр,
включително указания, ако има и ако са кратки, да ни се предостави
на господин Желязков (явно той е замествал госпожа Манолова) и на
госпожа Грозданова. От Националния статистически институт ни
бяха казали, че Централната избирателна комисия като предприятие,
организация е включена в регулярното тримесечно изследване наети
лица, отработено време, средства за работна заплата и други разходи
за труд за 2017 г. Изследването е част от национална статистическа
програма и е с предвиден задължителен характер на участие.
Уважаеми колеги, изготвено е предложение за отговор, който
с универсален електронен подпис да се изпрати – явно е направена
регистрация. Представена ни е докладна записка с вх. № ЦИК-09-74
от 18 април 2017 г. Използвана е тази възможност за предоставяне
на информация онлайн и е направена регистрация с квалифициран
електронен подпис в информационната система краткосрочна бизнес
статистика на НСИ. Онлайн е попълнен отчет за наети лица.
Разпечатка от попълнения отчет сигурно се намира като приложение
към докладната записка. Срокът за подаване е 19 април. Явно не е
изпратено с електронен подпис.
Този попълнен отчет се предлага за одобрение и последващо
представяне в Националния статистически институт с квалифициран
електронен подпис от главния счетоводител, за което след
одобряването предлагам да упълномощим главния счетоводител за
това.
Виждате, първият раздел е за наличност, приемане,
напускане, среден списъчен брой. Вторият раздел е начислени
средства. Третият раздел е заети лица.
Това е информацията, която е изготвена от администрацията.
Даваме информация за 42 души – 22 и 20, това е общият състав на
членовете и на администрацията Включително по този списъчен
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състав брой жени и мъже, отработени и неотработени дни, за едно
лице средното, начислените средства. Най-добре, разбира се,
информация ще може да даде главният счетоводител.
Аз не считам, че тези лица, които са по правилника, са извън
утвърдената численост. То е все едно като ПМС 60, извън
утвърдената численост до 10 процента. Те са в рамките, просто
имаме възможност да сключваме срочни договори с тези лица по
силата на тази разпоредба в правилника. Но те са в рамките на
утвърдената численост, за която трябва да имаме бройка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Следва да се
нанесе корекция в тази част.
Колеги, други коментари?
Уважаеми колеги, срокът е 19-ти, но за пореден път
администрацията представя в края на заседанието информация,
която би следвало да бъде представена по-рано. Администрацията
имаше този ангажимент от 3 април до 18 април и внася на 18 април.
Ако искате, можем днес да гласуваме тази информация. Аз обаче не
съм убедена във верността на нейното съдържание. именно поради
тази причина ви предлагам отлагане.
Уважаеми колеги, предлагам отлагане.
Колеги, ако искате, можем сега да прекъснем, за да уточним.
Прекъсваме за 5 минути.
(След прекъсването)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, спряхме с предложение за отлагане за запознаване в детайл,
така че, колеги, моля да гласуваме отлагане изпращането на тази
информация.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
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Уважаеми колеги, останалите докладчици по тази точка,
включително и аз, както и по точка 13, остават за следващото
заседание на Централната избирателна комисия.
Уважаеми колеги, преди да закрия днешното заседание пак
припомням: моля ръководителите на работни групи да ми
предоставят до 20.04. информацията за увода към Бюлетина за
изборите за народни представители.
Закривам днешното заседание, като свиквам следващото
заседание в четвъртък, 20 април, от 14 ч.
(Закрито в 15,55 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

