ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 540
На 9 юни 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния

Д н е в е н

р е д:

1. Регистрация на наблюдатели в местен референдум – Трън.
Докладва: Севинч Солакова
2. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Александър Андреев, Росица
Матева, Владимир Пенев
3. Проекти на решения относно промени в състави на ОИК.
Докладват: Румяна Сидерова, Емануил
Христов, Йорданка Ганчева
3.а. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Росица Матева, Иванка Грозева,
Александър Андреев, Владимир Пенев
3.б. Доклади относно изплащане възнаграждения на ОИК.
Докладва: Александър Андреев
4. Разни.
Докладват: Севинч Солакова, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Емануил
Христов
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ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Севинч
Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова и Цветозар
Томов.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейман, Румен Цачев и Таня Цанева.
Заседанието бе открито в 16,10 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги! В залата сме 12 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 9 юни 2017 г.
Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред:
1. Регистрация на наблюдатели в местен референдум – Трън.
Докладчик госпожа Солакова; 2. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладчик господин Андреев; 3. Проекти на решения относно
промяна в състави на ОИК – с докладчици госпожа Сидерова,
господин Христов и госпожа Ганчева; 4. Разни. Докладчици госпожа
Солакова и аз.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на
така предложения ви дневен ред?
Заповядайте, госпожо Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, ако може да ме
включите в т. 2 – жалби и сигнали, и ако има някой желание да
отвори запечатано помещение – и там.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, искате
доклади относно искания за отваряне на запечатани помещения? –
Това ще е т. 3.а., като ще докладват госпожа Матева, госпожа
Грозева.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Отваряне на запечатани
помещения и ако остане време, едно възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Точка 3.б. доклади относно изплащане възнаграждения на ОИК. Записах,
господин Андреев.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ако предвиждате да има точка
писма?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В т. „Разни“ са
докладите по писма, така че ви включвам в тази точка.
Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Моля да ме включите в точката за
жалби и сигнали, както и в точката за отваряне на запечатани
помещения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Записах,
господин Пенев.
Други? Колеги, има ли други предложения? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Мартин Райков,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – 1 (Ивайло Ивков).
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Дневният ред е приет, благодаря.

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Регистрация на наблюдатели в местен референдум –
Трън.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с вх. № МР-18-5 от
07 юни 2017 г. е заведено заявление за регистрация от българска
неправителствена организация - сдружение, регистрирано в
обществена полза – Институт за социална интеграция, с приложени
документи наблюдатели за участие в местния референдум на
територията на община Трън, област Перник, насрочен на 11 юни
2017 г.
След преглед на постъпилите документи като приложение
към заявлението, се установиха няколко пропуска по отношение на
пълномощното, което беше представено – то не беше изрично, в
полза на Стоянка Балова от името на председателя на сдружението и
представляващ Катя Колева.
На следващо място представеното удостоверение за актуално
правно състояние беше с дата 23 февруари 2017 г. По справка от
сайта на община Трън се установи, че от 21 април 2017 г. е
решението на общинския съвет.
И по отношение на пълномощните, пълномощното на 21 лица
следваше да се допълни изрично за местния референдум в община
Трън.
Тези указания бяха дадени по телефона на посочения телефон
за контакт на госпожа Балова като пълномощник на сдружението, и
на 7 юни 2017 г. бяха представени допълнително документи в
изпълнение на дадените указания. Придружителното писмо с
приложенията – вх. № МР-08-18-5/1 от 8 юни 2017 г.
Удостоверението е от 6 юни 2017 г. По отношение на пълномощните
също бяха изправени пропуските.
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На същата дата постъпи молба от председателя на
управителния съвет на Института за социална интеграция за замяна
на две имена от първия списък. Секциите са 21 в община Трън – 21
броя наблюдатели ще регистрираме с предложения проект на
решение.
Предлагам ви с оглед на това, че извършената проверка
установи, че всичките лица към датата на регистрацията отговарят
на изискванията и на Изборния кодекс, и по Решение № 3483ПВР/НР от 13 септември 2016 г., което ние приехме за приложимо
по отношение на местния референдум със съответната корекция,
предлагам да регистрираме 21 наблюдатели от името на този
Институт за социална интеграция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Солакова.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Това е Решение № 4794-МР.
Изчерпахме точка първа от дневния ред.

Продължаваме с точка втора:
2. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия са постъпили редица жалби, свързани с
нарушения, т.е. предполагаеми нарушения във връзка с
провеждането на информационно-разяснителната кампания за
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местния референдум в община Трън. Във връзка с това аз ще ви ги
докладвам поредно, тъй като една част от тях се дублират –
пристигнали са допълнително и в оригинал, другата част са били
разпределени на колегата Нейкова, след което са преразпределени
към мене. С оглед и действията, които е предприела госпожа
Нейкова от името на Централната избирателна комисия, а именно
свързването с общинската избирателна комисия, която е
компетентна да се произнесе по тези жалби. Тя е разговаряла, както
ми е оставила бележка, с председателя на общинската избирателна
комисия – Трън, които ще имат заседание, за да могат да разгледат
тези жалби.
На първо място ви докладвам жалба с вх. № МР-22-6/1 от
07.06.2017 г., с която ни е изпратен материал във връзка с агитация в
местния референдум в община Трън в интернет, с клип – снимка с
деца „ДаЗаТрънско“. Същата ни е изпратена с вх. № МР-22-6 от
07.06.2017 г. Тя е адресирана до Централната избирателна комисия,
като основен адресат е общинската избирателна комисия – Трън,
адресирана е и до Държавната агенция за закрила на детето.
Във връзка с това компетентна е общинската избирателна
комисия – Трън, на която моето предложение е да препратим
жалбата, въпреки че те би следвало да са я получили, за да може
ОИК да се произнесе по компетентност. (Реплики.)
Няма значение. Аз лично считам, че ако трябва да има
произнасяне, то общинската избирателна комисия трябва да прецени
дали трябва да се произнесе и вече тя да си вземе своето решение.
Втората е с вх. № МР-22-5 – нарушение на Изборния кодекс в
Трън. Същата е адресирана до общинската избирателна комисия и
до Централната избирателна комисия – сигнал от Стелияна Василева
Иванова, която ни уведомява, че в нарушение на разпоредбите на чл.
183, ал. 3 от Изборния кодекс по повод провеждането на местния
референдум в община Трън, насрочен за 11 юни 2017 г., са
поставени агитационни материали – плакати, листовки – в цялото
селище, включително върху електрически стълбове, сгради, фасади,

7
огради и по пътни съоръжения: спирки, знаци, информационни
табели. Посочва по-надолу, че би следвало тези материали да бъдат
поставени на определените от кмета за това места, като бъде
спазвана разпоредбата на чл. 183, ал. 3, но с оглед и липсата на
такава заповед моли спешно да се вземе отношение и да бъдат
премахнати посочените агитационни материали и налагане на
санкция на отговорните лица.
Във връзка с това считам, че отново е компетентна
общинската избирателна комисия, която би следвало да установи
дали има заповед, дали установи дали са разположени на места и
дали е в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс и
Методическите указания, и ако е – да се произнесе с решение.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Кой казва, че само на такива места
трябва да бъде? Няма такова препращане. Това е информационна
кампания, не е агитация. Правилно е – на ОИК, но според мене няма
и нарушение. Да се изпрати на ОИК, както докладчикът предложи.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Сега докладвам вх. № МР-22-4 от
7.06.2017 г. – отново адресиран до общинската избирателна комисия
– Трън и до Централната избирателна комисия. Сигнал от Георги
Александров, който ни информира, че масово се нарушава забраната
на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с предстоящия
местен референдум в община Трън. Извършва се агитация в
подкрепа на конкретна алтернативна позиция в общинската
администрация, както и в общинско предприятие на територията на
общината. Редица общински служители, както и самият секретар,
водят агитации чрез фейсбук профили. Във връзка с това ни е
изпратен скрийншоп на съответна публикация във фейсбук на
профила на определено лице. И се моли по същия начин да бъдат
взети мерки за прекратяването на тези нарушения.
И тук също считам, че ако следва да се произнася, това е
общинската избирателна комисия, която е компетентна да се
произнесе по този сигнал.
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Докладвам ви постъпил сигнал с вх. № МР-22-5/1, който се
отнася до сигнала на госпожа Василева във връзка с поставените,
както тя ги нарича „агитационни материали“ във връзка с
провеждания референдум в Трън, които са залепени на различни
места, включително и на пътни знаци, на кабинки, на табелите за
вход и изход към определени населени места. Същият сигнал ще
бъде приложен към останалите и да бъде препратен.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Ако решим да препратим. Аз казах, че ако считаме, че трябва
да го препратим, да го препратим. Ако не – остава за сведение, а
вече общинската избирателна комисия се произнася.
Докладвам ви постъпило писмо първо по електронната поща
с вх. № МР-22-3 от 9 юни 2017 г., а днес е постъпило и в оригинал.
Писмото е от „Евромакс Сървисиз“ ЕООД, което е адресирано както
до Централната избирателна комисия, така и до общинската
избирателна комисия, а също и до средствата за масова информация.
По същество в писмото представителят на дружеството информира,
че на територията на община Трън се води неправилно или както те
може би искат да ни наведат – нелоялно водене на информационноразяснителната кампания за местния референдум, като се подвеждат
определени избиратели, че гласувайки „ДА“, те ще гласуват за
въпроса, а реално погледнало, формулиран по определен начин
въпросът, отговаряйки с „ДА“, то в този случай де факто ще бъде
обратно на позицията е в полза на разкриването на мините, т.е.
отговорът на дадения въпрос.
Във връзка с това, тъй като същото е от компетентността на
общинската избирателна комисия, предлагам също или да остане за
сведение, тъй като то е адресирано и до тях, и до средствата за
масова информация, или да бъде препратено, както и останалите.
По отношение на останалите сигнали, аз вече ви ги
докладвах. Това е вх. № МР-22-2, което е пак препратено със
снимка, но вече в оригинал снимката с децата. И другото е с вх.
№ МР-22-5/2, което е в оригинал пристигнал сигналът по отношение
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на лепенето на плакати на места, които не са предвидени от кмета за
материали в подкрепа на въпроса или алтернативната позиция на
референдума.
Аз приключих.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, доколкото докато господин Андреев
докладваше, видях общата воля, тъй като всичките тези сигнали и
жалби са адресирани до общинската избирателна комисия, при нас
да останат за сведение. Права съм – благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение
преписка от Върховния административен съд с вх. № НР-08-42/1 от
9 юни 2017 г., с която въз основа на влязло в сила определение по
административно дело № 12774 от 2016 г., ни се връща един кашон
с протоколи от секционни избирателни комисии от произведения
референдум, както и ни се изпращат копия от постановените
решения по това административно дело и по административно дело
№ 3211 от 2017 г.
Докладвам го за сведение.
Докладвам ви също така постъпила в Централната
избирателна комисия с дата 8 юни 2017 г. жалба с вх. № МИ-15-230
на доклад на колегата Нейкова. Жалбата е от общинската
избирателна комисия – Бяла Слатина, и с нея се обжалва протоколно
решение на Централната избирателна комисия от 30 май 2017 г., с
което е отказано изплащане на възнаграждение за заседание, което е
провела общинската избирателна комисия – Бяла Слатина на 3 май
2017 г., в което се е произнесла с решение, с което е отказала да
прекрати пълномощията на кмета на с. Галиче Ценко Чоков.
Аз лично смятам, че тази жалба е просрочена, тъй като
решението на Централната избирателна комисия на практика
всъщност е, че не е отказано изплащането, а имаме отхвърлително
решение, но то е съобщено на общинската избирателна комисия
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веднага по електронната поща. Така или иначе преписката е
окомплектувана, изпратена е днес сутринта във Върховния
административен съд, и доколкото знам, на колегата Пенев на
доклад е съобщението, че заседанието е насрочено на 12 юни
2017 г., от 14,00 ч. Използвам да го докладвам.
Ние имаме принцип, че по отхвърлителни решения не се
явяваме, но както преценим – дали да изразим становище все пак за
просрочие на жалбата или не. (Реплики, обсъждане.)
Само за сведение докладвам, колеги, че е окомплектувана и
изпратена преписката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожа Матева няма друг доклад.
Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Благодаря на колегата Матева за
доклада. Аз ще си позволя да го допълня съвсем кратко, като посоча
номера на административното дело - № 6692 от 2017 г. на Четвърто
отделение на ВАС.
Освен този доклад, докладвам ви и вх. № МР-22-7 от 9 юни
2017 г. – постъпила по електронната поща на Централната
избирателна комисия жалба относно местен референдум в гр. Стара
Загора, от Пламен Стойнов, в която лицето ни е изпратило като
прикачен файл снимка на билборд, разположен в Стара Загора –
според него с текст, който е подвеждащ по отношение на
гражданите.
Предлагам ви сигналът да бъде препратен по компетентност
на общинската избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
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Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме с точка трета:
3. Проекти на решения относно промени в състави на
ОИК.
Първи докладчик е госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
молба с вх. № 22-8-1 от дата 1 юни 2017 г. Решението е качено във
вътрешната мрежа. Аз вече съм докладвала веднъж тази молба. Тя е
от господин Николай Митков Георгиев – като член на ОИК –
Царево, да бъде освободен, считано от 1 април 2017 г.
Молбата беше дошла по електронната поща. Аз му изпратих
съобщение, че молбата трябва да дойде със син подпис и сега е
дошла с този номер, който ви докладвах, със син подпис, поради
което ви предлагам решение, с което да прекратим пълномощията
му, само че ще се прекратят от датата на вземане на решението.
Предлагам да изпратим и писмо до партията – „АБВ –
Алтернатива за българското възраждане“, от която е било
предложено това лице за член на ОИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4795-МИ/НР.
Колеги, гласуваме писмото.
Режим на гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е господин Христов – заповядайте.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали има
един проект за решение № 4783.
Само ще ви припомня, че на 1 юни 2017 г. имаше получено
писмо от един от членовете на ОИК – Велико Търново, с молба да
бъде освободен, поради това че влиза в несъвместимост, тъй като е
получил заповед за назначаване за областен управител на Велико
Търново. Тогава взехме решение само да освободим тази госпожа, и
да изпратим писмо до Коалиция от партии „ПАТРИОТИЧЕН
ФРОНТ – НФСБ И ВМРО“. Получено е с днешна дата предложение
с вх. № МИ-10-22 и във връзка с това съм изготвил този проект за
решение. Предложението е подписано от Стефан Николаев
Грънчаров. Към предложението има приложено пълномощно в
негова полза от Красимир Каракачанов заедно с копие от решението
за създаване на тази коалиция. Освен това има собственоръчно
подписана декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80 и чл. 81 от лицето,
и копие от дипломата за завършено висше образование, така че
всички необходими документи са налице.
Затова предлагам Централната избирателна комисия във
връзка с чл. 57, ал. 1, т. 6 (т. 6 е за назначаване, т. 5 е за
освобождаване) да назначим като член на ОИК – Велико Търново,
област Велико Търново, Кирил Георгиев Станчев, със съответното
ЕГН, и на назначения член да се издаде удостоверение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Христов.
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Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4796-МИ/НР.
Следващ докладчик по тази точка е госпожа Ганчева –
заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви постъпило
заявление в Централната избирателна комисия от Илиян Иванов
Карагьозов, с вх. № МИ-15-231 от 8 юни 2017 г. Заявлението е в
оригинал, получено е по пощата. Лицето желае да бъде освободено
от длъжността секретар на общинската избирателна комисия – гр.
Девня.
Предлагам ви проект за решение, с което да го освободим,
тъй като служебно ми е известно, че той е назначен за заместникобластен управител на област с административен център Варна.
Предлагам да гласуваме съответно и писмото до съответната
политическа сила, за да направи предложение за попълване на
състава на общинската избирателна комисия – Девня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване предложения проект на
решение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
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Колеги, това е Решение № 4797-МИ/НР.
И колеги, подлагам на гласуване писмото.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към следващата точка:
3.а. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, в папката на колегата Нейкова е проектът за
решение. Това е искане за отваряне на запечатано помещение в
община Борово, област Русе. Искането е постъпило с вх. № ЦИК14-42 от 30 май 2017 г. и допълнително с вх. № ЦИК-14-44 от 06
юни 2017 г., като първото е на доклад на колегата Нейкова, а
следващото е на мой доклад, така че колегата Нейкова е изготвила
проекта за решение.
В това помещение се съхраняват книжа и материали от
изборите за народни представители през 2014 г., национален
референдум през 2013 г. и 2015 г., както и избирателни списъци от
произведените избори в периода 2001 - 2009 г. включително, чийто
срок за съхранение е изтекъл. И всъщност искането се прави по
повод извършване на научно-техническа обработка, експертиза и
предаване на отдел „Държавен архив“ – Русе, на документите от
изборите за народни представители през 2014 г., както и изваждане
на избирателните списъци от произведените избори в периода 2001 2009 г., с цел тяхното унищожаване.
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Предлагам ви да вземем решение съобразно предложения
проект, с което да разрешим отварянето на запечатаното помещение,
така както е посочено в диспозитива на предложения проект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване предложения проект на
решение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4798-НС.
Следващ докладчик по тази точка е госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС-06-103 от
9.06.2017 г. е пристигнало писмо, подписано от кмета на община
Грамада, с което същият ни е изпратил заповед № 185 от 6.06.2017
г., с която е назначил тричленна комисия за отваряне на запечатано
помещение, както и протокола от 6.06.2017 г., от който е видно, че
на същата дата е отворено помещението и в него са прибрани
получените от ТЗ „ГРАО“ – Видин, девет плика, съдържащи
избирателни списъци от изборите за народни представители на 26
март 2017 г.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Много ви
благодаря, уважаема госпожо Грозева.
Следващ докладчик е господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
за сведение вх. № ПВР-06-156 от 07.06.2017 г. – писмо получено от
община Руен – Бургаска област, с което ни изпращат материалите
във връзка с отваряне на запечатаното помещение, в което се
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съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори
за президент и вицепрезидент. Отварянето е във връзка с искане по
досъдебно производство, по което е изпратено писмо до общината.
Приложена е заповед, с която е назначена комисията, която да
отвори помещението, протоколът за отваряне и приемопредавателният протокол за предаване на допълнителната страница
на избирателния списък.
За сведение докладвам.
Отделно от това ви докладвам постъпило писмо с вх. № НС06-75/77 от 08.06.2017 г. от община Поморие, което е във връзка с
изпълнението на Решение № 4711-НС от 18 април 2017 г. на ЦИК и
нашето писмо, което сме изпратили във връзка с това, а именно с
оглед унищожаването на бюлетините (резерв) и формуляри на
изборни книжа от изборите за народни представители на 26 март
2017 г., които не са предадени на СИК. Уведомяват ни, че същите се
съхраняват в същото помещение, в което се съхраняват торбите,
изборните книжа и материали, предадени от секционните
избирателни комисии след предаването в районната избирателна
комисия на протоколите.
Във връзка с това молят за отварянето на запечатаното
помещение и изваждането на тези бюлетини, които не са използвани
(резерв) и формулярите.
Подготвил съм проект с № 4782. Моля да го погледнете и да
приемем решение, с което да разрешим отварянето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Андреев.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на
решение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
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Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4799-НС.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило писмо с вх. № ПВР-14-114 от 06.06.2017 г. от община
Първомай, област Пловдив, с което ни молят да дадем разрешение за
отваряне на запечатаното помещение, в което се съхраняват
изборните книжа и материали от изборите за президент и
вицепрезидент на републиката, произведени на 23 и 30 октомври
2011 г., с цел предаването на „Държавен архив“ – гр. Пловдив, на
единиците, които подлежат на архивиране.
Във връзка с това съм подготвил и проект, който е № 4781 –
да разрешим отварянето с цел архивиране на изборните книжа и
материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката
от 2011 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване този проект на
решение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Господин Андреев, това е Решение № 4800-ПВР.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик – господин
Пенев. Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам писмо с вх. № ПВР06-157 от 7 юни 2017 г., от кмета на община Крумовград, към което
е приложен протокол за отваряне на помещение за съхранение на
изборни книжа и материали от произведените избори за президент и
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вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. и национален
референдум от същата дата, от който е видно, че са прибрани
пликове със списъци на избиратели, както е приложена и заповедта
за назначаване на комисията, която да осъществи действията по
отваряне на помещението и прибиране на съответните книга.
Докладвам ви това писмо за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Пенев.

Продължаваме със следващата точка:
3.б. Доклади относно изплащане възнаграждения на ОИК.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило искане от общинската избирателна комисия – Хасково,
област Хасково, с вх. № МИ-27-106 от 2 юни 2017 г., за изплащане
на възнаграждение за две заседания и две дежурства.
Дежурствата са дадени от председателя във връзка с
подготовка на двете заседания.
Първото заседание е проведено на 28.02.2017 г., на което са
присъствали председател, заместник-председател и осем членове.
Основанието е прекратяване на пълномощията на общински
съветник и обявяване за избран на следващия в листата.
За изплащане. Основанието е наше Решение № 2901-МИ от
5.11.2015 г., раздел І, т. 1, букви „б“ и „г“.
Второто заседание е проведено на 17 май 2017 г., на което
пак са присъствали председател, заместник-председател и осем
членове. По същия начин: прекратени са пълномощията на
общински съветник и на негово място е обявен за избран следващият
в кандидатската листа.
Дежурствата са дадени на 27.02.2017 г. за подготвяне на
първото заседание, и на 16.05.2017 г. за подготвяне на следващото
заседание.
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За изплащане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към последната точка от дневния ред:
4. Разни.
Първи докладчик е госпожа Солакова, втори съм аз.
Госпожо Солакова, мога ли аз да бъда първи докладчик?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря ви.
Уважаеми колеги, докладвам ви за последващо одобрение на
нашата интернет страница за разкриване на рубрика „Местен
референдум“, с две подрубрики „Решения“ и „Регистри“, като в
рубрика „Регистър“ е регистър на наблюдателите за местния
референдум в община Трън на 11 юни 2017 г., където сега да
публикуваме току-що взетото решение. И в „Решения“ на този етап
– регистрацията на сдружението – „Комитет Васил Левски“,
възнагражденията на членове на ОИК и СИК и Методическите
указания на ЦИК по прилагането на Закона за прякото участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,

20
Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, отново за последващо одобрение. Пристигнаха от
общинските избирателни комисии списъците с кандидатите за
предстоящите частични местни избори и ние изпратихме за проверка
на ГД „ГРАО“ в МРРБ и на „Информационно обслужване“ АД тези
кандидати. Това писмо е за одобрение. Както и се установи, че по
грешка на общинска избирателна комисия един от кандидатите е с
грешно ЕГН – беше поправено това. Бяхме информирани от ГД
„ГРАО“ за грешното ЕГН, беше изпратено още веднъж
потвърждение с вярното ЕГН от общинската избирателна комисия и
отново на „Информационно обслужване“ АД изпратихме за
проверка това лице.
Колеги, моля за последващо одобрение на тези действия.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
И колеги, към днешна дата има време – за сведение ви
докладвам единствено вх. № ЦИК-07-55-8 от 9.06.2017 г. Все още
не е дошъл преводът. Ще може да бъде гледано, когато дойде
преводът.
Вх. № ЦИК-07-55-7 от 6.06.2017 г. – поканата, която е
изпратила АСЕЕЕО за конференцията.
И вх. № ЦИК-07-20-11 от 8.06.2017 г., което е към
участниците в Четиринадесетата конференция в Санкт Петербург –
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за попълване на въпросник дали сме били удовлетворени от
организацията на Четиринадесетата конференция.
За сведение. Благодаря ви.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, току-що одобрихме
изпращането за проверка на кандидатските листи за участие в
частичните избори на 2 юли 2017 г. Колегата Камелия Нейкова
организира това. Докладвам ви само за сведение вх. № ЧМИ-15-53
от 6.06.2017 г., вх. № ЧМИ-15-53-1 от 7.06.2017 г., вх. № ЧМИ-1553-2 от 7.06.2017 г., вх. № ЧМИ-15-53-4 от 7.06.2017 г., вх. № ЧМИ15-53-3 от 7.06.2017 г. и вх. № ЧМИ-15-53-5 от 7.06.2017 г. От
някои общински избирателни комисии по два пъти получихме данни
за регистрираните кандидати за участие в частичните местни
избори. Те буха изпратени за извършване на проверка в
„Информационно обслужване“ АД и в ГД „ГРАО“.
Във връзка с това получихме резултатите и от проверката с
вх. № ЧМИ-00-22 от 8.06.2017 г. От „Информационно обслужване“
АД, както и председателката каза преди малко, за един от
кандидатите посочи, че има грешка в ЕГН-то в Национална база
данни. Посочили са и името на лицето, което фигурира с това ЕГН.
Във връзка с това се чух със секретаря на общинската
избирателна комисия в Антоново, за да извършат съответната
проверка по предложението, постъпило в общинската избирателна
комисия и евентуално уведомих, че в 16 ч. имаме заседание, за да
може да ни изпратят информацията в случай на допусната грешка.
Получихме вх. № ЧМИ-15-53-7 от 9.06.2017 г. Посочили са
вярното ЕГН на лицето. Не съм казала – сещам се сега, че можех да
кажа да ни изпратят сканирано копие от предложението на
съответната политическа сила. Същото коректно ЕГН вече
изпратихме – последващо беше одобрено изплащането – до
„Информационно обслужване“ АД, тъй като господин Гетов с вх. №
ЧМИ-04-03-10 от 9.06.2017 г. информира, че те не само са
извършили проверка, но и ни уведомяват за вярното ЕГН, което
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съвпада с това, подадено допълнително от общинската избирателна
комисия.
Докладвам ви ги за сведение.
И още едно за сведение: вх. № ЧМИ-15-53-6 от 8.06.2017 г. –
всичките са с един номер с различни индекси, за кандидатските
листи. Последното е от община Септември.
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-15-227 от
7.06.2017 г. от общинската избирателна комисия – същото беше
получено по електронната поща, допълнително и по пощата в
оригинал. Това е писмо от общинската избирателна комисия –
Септември, с което ни уведомяват за три поредни отсъствия на член
на общинската избирателна комисия – за това констатирано
обстоятелство във връзка с наличие на условие по чл. 51, ал. 1, т. 6
от Изборния кодекс. Никакви доказателства не са представени.
Във връзка с това на дадения телефон, който е на нашата
страница, разговарях с дежурния член господин Петьо Бойчинов
относно процедурата за предсрочно прекратяване на пълномощия на
член на общинска избирателна комисия. От разговора разбрах, че те
имат информация, че лицето трайно живее в чужбина със
семейството си. Тяхната цел е това само да бъде доведено до
знанието на Централната избирателна комисия, тъй като нямат
връзка и със съответна политическа структура на територията на
общината. Във връзка с това се уточнихме, че към настоящия
момент Централната избирателна комисия може да приеме само за
сведение тази информация.
Докладвам ви го за сведение.
Уважаеми колеги, вх. № ЧМИ-06-35-1 от 9.06.2017 г. –
получили сме заявка за отпечатване на бюлетините от община
Антоново. То е до Печатницата на БНБ с посочен тираж, с копие до
Централната избирателна комисия. За сведение.
Докладвам ви вх. № ЧМИ-15-55-1 от 9.06.2017 г. – справка за
броя на избирателите по секции в община Антоново. И вх. № ЧМИ15-35 от 8.06.2017 г. – също в община Иваново справка за броя на
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избирателите по секции. Ние имаме протоколно решение след
получаването на тази информация, същата да бъде публикувана на
страницата на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожо
Солакова, упълномощавам ви и да водите заседанието.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с наше
писмо, което адресирахме до три дружества, за които имахме
информация от проучване, извършено от счетоводството от
администрацията на Централната избирателна комисия, във връзка с
необходимостта от бракуване по повод на инвентаризацията, която
беше извършена в Централната избирателна комисия, на определени
материали. Получили сме оферти с вх. № ЦИК-08-13 от 8.06.2017 г.,
вх. № ЦИК-08-13-1 от 9.06.2017 г. и вх. № ЦИК-08-14 от 9.06.2017
г. – три оферти.
За сведение на Централната избирателна комисия ги
докладвам в момента. Предлагам да възложим на счетоводството и
по-точно на госпожа Ганка Герасимова, която беше председател на
комисията по инвентаризация, да извърши съответната проверка и
да се изготви предложение на вниманието на Централната
избирателна комисия за приемане на съответното решение.
За сведение довеждам до знанието на Централната
избирателна комисия.
За сведение ви докладвам вх. № ЦИК-03-8 от 6.06.2017 г.
Моля да се запознаете. Аз считам, че е за сведение и не дължим
предоставяне на информация. Писмото е от заместник-министър
председател и касае административни структури в държавата. Ако
имате друго предложение, ще го върна обратно в залата.
И в папка „Покани“ са публикувани покани за семинари.
Моля да се запознаете с тях. За сведение ги докладвам.
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с днешна
дата е преместена папката от предишно заседание за самолетните
билети. Отново за сведение. Само обръщам внимание с молба да се
запознаете и ще помоля в понеделник да имаме работно заседание на
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Работна група 1.2., на което да обсъдим и предложената
документация за самолетните билети. Знаете, че тази процедура найприоритетно я възложихме на администрацията да я изготви с оглед
на изтичащия срок от миналата година по договора за осигуряване
на самолетни билети.
И още една тема за дневния ред на работното заседание на
Работна група 1.2. Госпожа Манолова има готовност да ни докладва
предложение по отношение на граждански договори за лица от
администрацията на Народното събрание, които подпомагат
дейността на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, заседанието на Работна група 1.2. е в понеделник, 12 юни
2017 г., от 10,30 ч.
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви няколко
писма, които са получени по електронната поща и касаят
кореспонденция, свързана със съвместния ни проект с Държавната
агенция за електронно управление. Първото е с вх. № ЦИК-00-472 от
7.06.2017 г. Господин Явор Димитров – главен експерт в отдел
„Управление на проекти“ в Дирекция „Планиране и управление на
дейности и проекти за е-управление“ в Държавната агенция за
електронно управление уведомява колегите ни, които работят по
проекта за следното: Ръководителят на проекта господин Светлогор
Киров свиква среща на екипа за управление утре, 8.06.2017 г., от
10,30 ч. в зала № 344 на третия етаж в агенцията. Писмото е
адресирано до госпожа Манолова с молба да присъстват заедно с
госпожа Тихолова.
Колеги, докладвам ви го за сведение, тъй като предвид
командироването ни на заседание по чл. 12 от Правилника не съм
имала възможност да проведа разговор с колегите Манолова и
Тихолова, за да ни запознаят. Ще докладвам всички писма и ще
предложа да възложи на госпожа Манолова и госпожа Тихолова да
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предприемат необходимите действия и да докладвам в Централната
избирателна комисия какво е необходимо и какви действия са
предприети във връзка с това. Съгласно нашето протоколно решение
те са част – едната от екипа за управление на проекта, а другата е
експертът, който ще участва в една от дейностите – съгласуването и
изготвянето на техническото задание.
Второто писмо е с вх. № ЦИК-00-475 от 9.06.2017 г. Колеги,
тук виждам, че ни е изпратен код за достъп в информационната
система за отчитане на проекта, и линк към страницата. Съгласно
общото ми предложение и процедирането по това писмо, като
припомням само, че става въпрос на обучението и ние да имаме
достъп, за да можем да четем в тази система. И вероятно във връзка
с това ни е изпратен и този код.
И последното писмо във връзка с проекта е с вх. № ЦИК-00411 от 6.06.2017 г. Отново молба във връзка с изпълнението на
проекта да се направи профил за регистрирани потребители. И
предложението ми е съгласно общото предложение, което ви правя.
Не мисля, че има нужда от гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Ганчева. Ние взехме едно общо протоколно решение по
ваше предложение и мисля, че не е необходимо ново.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам за сведение вх.
№ ЦИК-07-63 от 6.06.2017 г. Не е дошъл преводът, въпреки че е
възложен. И с оглед предстоящата командировка с председателката,
ще помоля, разчитайки на моите познания по английски, да
гласуваме едно писмо. Това е покана от Избирателната комисия на
Албания за парламентарни избори на 25 юни 2017 г. Но тя ни е
препратена от АСЕЕЕО, като молбата е да се обърнем за
допълнителна информация на посочен имейл. Така че предлагам
едно писмо, което администрацията да изпрати на съответния имейл
до госпожа Елвира Гатсоли, с молба за допълнителна информация,
съответно и превод на това писмо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам го на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: И само за сведение – не е дошъл
преводът, докладвам вх. № ЦИК-07-64 от 8.06.2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Ганчева.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
Колеги, в папката с моите инициали има едно-единствено
писмо в PDF-формат, с вх. № ЦИК-00-725-1. Ще го разкажа
накратко, тъй като цялата документация е включена вътре.
Писмото е от изпълнителния директор на „Информационно
обслужване“ АД. Той ни информира, че на 23 юни т.г. изтичат два
договора - № 7 и № 8. Договорите са от 1.07.2016 г., но те са със
срок, който изтича на 23.06.2017 г.
Става въпрос и първият Договор № 7 е за предоставяне на
пространство върху сървъри на „Информационно обслужване“ АД,
на които потребителят има право да публикува и да споделя с трети
лица информация в интернет с висока степен на защита на
съдържанието от неоторизиран достъп, надеждна вирусозащита и
24-часово архивиране на информацията, където са разположени
интернет страницата на ЦИК и подсайтовете на РИК и на ОИК.
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Става дума точно за 265 общински избирателни комисии, 31
районни избирателни комисии и Централната избирателна комисия
– за осигуряване на пространство за поддържането на тези сайтове.
Също така този договор включва и системно администриране
и управление на 320 броя електронни пощенски кутии в домейна
ЦИК.БГ. Това също така включва електронните пощенски кутии на
ЦИК, на членовете на ЦИК, които са в този домейн ЦИК.БГ, на ОИК
и на РИК. Също така тук са включени и допълнителното по наше
искане предоставяне на защита от атаки от типа Д-ДОС – това е
услуга за интернет и се използва специална технология за разделяне
на мрежова инфраструктура, която е разположена в 79 центъра,
избрани в целия свят и т.н.
Цената на досегашния договор е била 2458,33 лв. без ДДС на
месечна база. Ще го обърна с ДДС, за да ви стане ясно за какво става
въпрос. Това са 29 500 лв., което е по-малко от 30 000 лв. Целта е
именно да не се обявява обществена поръчка.
Същият е и Договор № 8, но той касае вече актуализиране
съдържанието на официалната интернет страница на Централната
избирателна комисия по зададени от нас заявки и изпълнение на
електронни заявки и управление, също така и техническата
поддръжка на системата за видеоизлъчване и съхраняване на архив с
видеозаписи от излъчването на заседанията на Централната
избирателна комисия.
Цената на предоставяните услуги по този договор досега е
била същата като на другия договор – 29 500 лв. годишно. Разбито
по месеци е именно тази сума, която е посочена.
Във връзка с изтичането на сроковете и тъй като неслучайно
ви казах и сумата – 29 500 лв., няма правна възможност да бъде
удължен срокът, е необходимо да сключим нови договори. Затова
„Информационно обслужване“ АД към това писмо има приложени
комплект от нови договори, които да сключим при същите условия и
същата цена.
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Затова аз предлагам Централната избирателна комисия да
вземе протоколно решение и да упълномощим председателя на
Централната избирателна комисия и главния счетоводител да
подпишат тези договори, тъй като макар че има още две седмици до
изтичането на срока, знаете, че сме в период, в който се срещаме порядко, има командировки и т.н., да не изпуснем тези срокове.
Предлагам да вземем решението сега, за да има време спокойно да
бъде подписан договорът от двете страни. Затова предлагам да
гласуваме и да вземем решение така, както предложих.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Не виждам коментари, колеги.
Подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Госпожо Солакова, моля да направите още един доклад, с
което да приключим заседанието си днес.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, вх. № ЦИК-09-98
от 09.06.2017 г. във връзка с техническа грешка по отношение на
трудовия договор на Милена Радославова. Извършено е проучване и
е представена тази докладна записка от администрацията.
Предлагам ви да одобрим направеното предложение да бъдат
изпратени съответните уведомления и искания. Да упълномощим
госпожа Алексиева и всички други лица, за които това е
необходимо, за извършване на съответните действия за заличаването
на втори договор на Нина Димитрова с Централната избирателна
комисия, както и за вписване на договора на Милена Радославова в
Националната агенция за приходите.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Мартин Райков,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
Свиквам следващото редовно заседание във вторник, 13 юни
2017 г., от 10,30 ч. Припомням, че Работна група 1.2. ще заседава в
понеделник, 12 юни 2017 г., от 10,30 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 17,15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

