ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 544
На 22 юни 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Предложение до президента на Република България за
насрочване на частични избори за кмет на кметство Чукарка, община
Айтос, област Бургас.
Докладва: Александър Андреев
2. Проект на решение относно промени в състави на ОИК.
Докладва: Георги Баханов, Иванка Грозева
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Таня Цанева,
Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов,
Иванка Грозева,
Камелия Нейкова
4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Георги Баханов,
Бойчо Арнаудов,
Катя Иванова
5. Доклади по писма.
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Докладват: Румяна Сидерова,
Катя Иванова,
Йорданка Ганчева,
Севинч Солакова, Цветозар
Томов, Таня Цанева,
Ивилина Алексиева
6. Доклад по писма до МВР и прокуратури.
Докладва: Георги Баханов
7. Разни.
Докладва: Иванка Грозева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова
и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Росица Матева.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, добър
ден! В залата присъстват 14 членове на Централната избирателна
комисия. Налице е необходимият кворум.
Откривам заседанието на комисията на 22 юни 2017 г.
Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред:
1. Предложение до президента на Република България за
насрочване на частичен избор за кмет на кметство Чукарка, община
Айтос, област Бургас. Докладчик е господин Андреев.
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2. Проекти на решения относно промени в състави на ОИК.
Докладчици са господин Баханов и госпожа Грозева.
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения. Докладчици са госпожа Цанева, господин Андреев,
господин Арнаудов.
4. Доклади
относно
искания
за
изплащане
на
възнаграждения на ОИК. Докладчици са
господин Баханов,
господин Арнаудов.
5. Доклади по писма. Докладчици са госпожа Сидерова,
госпожа Иванова, госпожа Ганчева, госпожа Солакова и аз.
6. Доклади по писма до МВР и прокуратури. Докладчик е
господин Баханов.
7. Разни. Докладчик госпожа Грозева.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения дневен ред? Първа беше госпожа Грозева.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател, моля да бъда
включена в точка трета – за запечатани помещения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви,
госпожо Грозева.
Следваща беше госпожа Иванова. Заповядайте, госпожо
Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Госпожо председател, моля да ме
включите в точка четвърта – искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви,
госпожо Иванова.
Следваща е
госпожа Нейкова. Заповядайте, госпожо
Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо председател, моля да ме
включите в точка трета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви,
госпожо Нейкова.
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Следваща беше госпожа Цанева. Заповядайте, госпожо
Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Госпожо председател, аз не знам дали в
точка „Писма“ или в точка „Разни“, тъй като на колегата Томов е
разпределено решение от заседание на Обществения съвет. Но тъй
като вече има решение да бъде включено в Обществения съвет и
Сдружение „Памет“, а то е разпределено на мен, не знам къде да го
включите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включвам
господин Томов и госпожа Цанева заедно в точка пета.
Колеги, има ли други предложения? Господин Цачев,
заповядайте.
РУМЕН ЦАЧЕВ:
Госпожо председател, моля да ме
включите в точка пета – Доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви,
господин Цачев.
Има ли други? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна

Стоева-Сидерова,

Севинч

Солакова,

Таня

Цанева);

против – няма.
Дневният ред се приема.
Колеги, от днешното заседание по обективни причини
отсъстват

господин Райков,

госпожа Мусорлиева,

госпожа

Бойкинова и госпожа Матева. Господин Ивков всеки момент ще
дойде на заседанието.
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Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
1.

Предложение до президента на Република България

за насрочване на частични избори за кмет на кметство Чукарка,
община Айтос, област Бургас.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, преди време
ви докладваха постъпило писмо с вх. № МИ-15-201 от 23.05.2017 г.,
с което Общинска избирателна комисия – Айтос, ни уведомява, че с
тяхно Решение № 291 от 18.05.2017 г. предсрочно са прекратили
пълномощията на Джемил Хамид, кмет на с. Чукарка, община
Айтос, и са ни изпратили приложените документи във връзка с
прекратяването на пълномощията, като в решението отделно от това
са взели и такова да ни уведомят с оглед да бъде направено
предложение до президента за насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Чукарка.
В тази връзка, тъй като тогава нямаше данни по отношение
на датата на влизане в сила на Решение № 291, поискахме с нарочно
писмо от Общинската избирателна комисия да ни изпратят
оригинал, който да е с подпис и печат, на коя дата е влязло в сила,
както и от ГД ГРАО при Министерството на регионалното развитие
и благоустройството поискахме данни по отношение на лицата,
които са с постоянен адрес, които живеят на територията на
кметството.
В тази връзка на 19.06.2017 г. сме получили писмо с вх. №
МИ-04-03-16, с което ГД ГРАО ни уведомява, че в кметство
Чукарка, община Айтос по постоянен адрес се водят 769 лица. А с
писмо с вх.
№ МИ-15-201/2 от 21.06.2017 г. Общинската
избирателна комисия ни е изпратила и заверено вече Решение № 291
с печат. Влязло е в сила на 09.06.2017 г.
В тази връзка във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали съм подготвил проект на решение, с което да предложим
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на президента на Република България да бъде насрочен частичен
избор за кмет на кметство Чукарка, община Айтос, област Бургас.
Проектът е с № 4797. Моля да го погледнем и, ако няма
допълнения, да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Андреев.
Колеги, имате ли предложения за изменения, допълнения?
Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение за насрочване на частичен избор за кмет на кметство
Чукарка, община Айтос, област Бургас.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя
Иванова, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 4814-МИ.
Колеги, подлагам на гласуване изготвеното от господин
Андреев писмо до президента.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя
Иванова, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, с това изчерпахме точка първа от дневния ред.
Преминаваме към точка втора от дневния ред:
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2.

Проекти на решения относно промени в състави на

ОИК.
Първи докладчик е

господин Баханов. Заповядайте,

господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, уважаема госпожо
председател, ще Ви моля да отложим за следващото заседание
поискания от мен доклад, с който съм влязъл в дневния ред, тъй
като видях, че лицето, което е предложено за нов член на Общинска
избирателна комисия – Девня, е попълнило стария образецдекларация.
Свързахме се с представители на Патриотичен фронт, ако не
се лъжа, чийто представител трябва да е то, за да им укажем да
попълни актуалната декларация по чл. 81.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Баханов.
Следващ докладчик е

госпожа Грозева. Заповядайте,

госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали
от днешна дата е качен проект за решение относно промяна в
състава на ОИК – Роман, област Враца.
Да ви припомня хронологията. На 13 юни 2017 г. получихме
заявление от Дилян Стоянов Върбановски, член на ОИК – Роман,
който желае да му бъдат предсрочно прекратени пълномощията като
член на ОИК по лични причини.
Към това заявления беше приложено предложение на
упълномощения представител на Коалиция „България без цензура“
ведно с пълномощно в негова полза. Към него беше приложена и
диплома за завършено висше образование и копие от лична карта на

8
предложения за член на ОИК от квотата на Коалиция „България без
цензура“ – Веселин Димитров Веселинов.
С наше Решение № 4801-МИ/НР прекратихме пълномощията
на Дилян Стоянов Върбановски, но не назначихме следващия, тъй
като декларацията, която беше попълнил и ни беше изпратена от
новопредложения член, беше стара.
Така че заедно с решението ние изготвихме и писмо, в което
им указахме кое приложение към кое решение е. И така, с дата
20.06.2017 г., с вх. № МИ-15-234/1 е пристигнала тази декларация,
поради което ви предлагам да назначим за член на ОИК – Роман,
област Враца, Веселин Димитров Веселинов със съответното ЕГН.
Да му бъде издадено съответното удостоверение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Грозева.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
ни проект на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя
Иванова, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 4815-МИ/НР.
Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред:
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Първи докладчик е госпожа Цанева. Заповядайте, госпожо
Цанева.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги докладвам ви за сведение, че с вх.
№ НС-06-124 от 20.06.2017 г. от господин Атанас Киров, кмет на
община Стралджа, ни изпращат копие от протоколи и заповеди за
определяне на длъжностни лица във връзка с разпечатване на
запечатани помещения за съхранение на изборни книжа и
материали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Цанева.
Втори докладчик е

господин Андреев. Заповядайте,

господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
за сведение писмо с вх. № ПВР-06-168 от 206.2017 г. Изпратено ни е
писмо от кмета на община Маджарово, с което ни препращат
заповедта за назначаване на комисията и протокола за отваряне на
запечатаното помещение, акта за унищожаване на неценни
документи с изтекъл срок на съхранение във връзка с архивирането
на книжата от изборите за президент и вицепрезидент през 2011 г.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Андреев.
Следващ докладчик е

господин Арнаудов. Заповядайте,

господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № НС-14-37 от
16.06.2017 г. от кмета на община Никола Козлево, област Шумен, с
искане за разрешаване на отваряне на запечатано помещение, в
което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените
избори за народни представители през 2014 и 2017 г., изборите за
президент и вицепрезидент през 2016 г. националния референдум
през 2013, 2015 и 2016 г., местни избори през 2015 г. и избори за
членове на Европейския парламент през 2014 г.
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Достъпът е необходим във връзка с извършване на
експертиза, обработване и предаване на изборните книжа и
материали от изборите за народни представители през 2014 г. със
срок на съхранение – постоянен, на отдел „Държавен архив“ – гр.
Шумен.
Подготвил съм решение, което се намира във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали с № ПР-4798, с което им
разрешаваме достъпа до запечатаното помещение.
Решението е стандартно. Моля да го погледнете и, ако имате
някакви забележки, да кажете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Арнаудов.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 4816.
Следващ докладчик по тази точка е

госпожа Грозева.

Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми колеги, с вх. № НС-06-125 от 21.06.2017 г. по
електронната поща е пристигнало писмо, подписано от кмета на
община Вълчедръм, към което кметът е приложил своя заповед №
599/14.06.2017 г. за определяне състава на комисията, която да
отвори запечатаното помещение, както и заверено копие от протокол
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от 14.06.2017 г. за отваряне на помещението във връзка с
прибирането на списъците, които са били върнати от ГД ГРАО –
Монтана, на 14.06.2017 г.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Грозева.
Следващ докладчик е

госпожа Нейкова. Заповядайте,

госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, с вх. № НС-06126 от 22.06.2017 г. е постъпило писмо от община Борово, област
Русе, с което ни изпращат заповед № 239 от 16.06.2017 г. на кмета на
общината в изпълнение на наше Решение № 4798 от 09.06.2017 г. за
отваряне на запечатано помещение във връзка с изваждане на
изборните книжа и материали от произведените избори за Народно
събрание през 2014 г., избирателни списъци от произведени избори в
период 2001 – 2009 г. включително за сведение на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Нейкова.
Преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
4.

Доклади

относно

искания

за

изплащане

на

възнаграждения на ОИК.
Първи докладчик е
господин Баханов. Заповядайте,
господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, както на
предходното заседание на Централната избирателна комисия
колегата Бойкинова докладва, че с решение на Върховния
административен съд е отменено наше решение за отхвърляне на
искане за изплащане на възнаграждение на Общинска избирателна
комисия – Бяла Слатина, входирано с входящ номер в Централната
избирателна комисия № МИ-27-100 от 26.05.2017 г. и докладвано от
мен, тъй като ми беше разпределено като докладчик на 30.05.2017 г.
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Предложението тогава на докладчика, тоест, моето
предложение, беше да одобрим изплащането на възнаграждението.
Но, ако не се лъжа, с 11 „за“ и 7 „против“ това предложение беше
отхвърлено.
Решението на Върховния административен съд, с което е
отменено нашето протоколно решение от 30.05.2017 г., беше качено
във вътрешната мрежа, като бях казал на колегите да се запознаят с
това решение, да видят мотивите и най-вече колегите, които са
гласували против изплащането на възнаграждението.
Основният мотив на решението, доколкото се запознах и аз,
беше, на първо място, че няма мотиви за отхвърлянето. Тоест, никой
от тези, които са гласували против, не е изразил становище защо
гласува против. Отделно от това имаше наведени доводи, че
Централната избирателна комисия е административен орган и след
като всички изискуеми документи съгласно наше решение и
изискванията на закона са представени, то същата не може да откаже
изплащане на възнаграждение. Това съществуваше в мотивите към
решението.
Така че, които от колегите са се запознали, могат да го
потвърдят.
Така че, уважаеми колеги, в изпълнение на решението на
Върховния административен съд, който ни е върнал преписката за
произнасяне, отново внасям за разглеждане и правя предложение по
вх. № МИ-27-100 от 26.05.2017 г. от Общинска избирателна комисия
– Бяла Слатина, относно изплащане на възнаграждение за
дежурство, както следва: дежурство, дадено от председателя на
Общинска избирателна комисия – Бяла Слатина, Цветелина
Андреева Андровска-Илиева на 02.05.2017 г. за подготовка на
материалите. Справката е с подпис на председателя и секретаря и
печат на Общинската избирателна комисия. Искането също така е
подписано от председателя и секретаря и е подпечатано с печата на
Общинската избирателна комисия – Бяла Слатина. Представен е
протокол № 41 от 03.05.2017 г. за проведеното заседание на
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Общинската избирателна комисия – Бяла Слатина, на което е
разглеждано предсрочното прекратяване на правомощията на кмета
на кметство Галиче – Ценко Чоков. Приложеният протокол е от три
страници. Също така е приложена и командировъчна заповед на
Маргарит Мирков Мащраков, който, както докладвах на предходно
заседание, не живее в мястото, където се провеждат заседанията на
Общинска избирателна комисия, а именно Бяла Слатина, а е с
настоящ адрес в гр. Враца, ул. „Руен“, поради което същият е
представил и разходо-оправдателни документи за пътуването си в
размер на 12,00 лв.
Както докладвах на предходното заседание, тоест, на
заседанието на 30.05.2017 г., когато е разглеждано първоначално
искането за изплащане на възнаграждение, има контролен лист за
предварителен контрол № 117 от Деловодството на Централната
избирателна комисия, както и счетоводна справка № 118, отнасяща
се за същото искане.
Така че, колеги, още веднъж внасям за одобрение
предложение за изплащане на възнаграждение за проведено
заседание на Общинска избирателна комисия – Бяла Слатина, на 30
май 2017 г., както и за изплащане на едно дежурство, дадено от
председателя на ОИК.
В заседанието са участвали всички членове на Общинската
избирателна комисия в състав: председател, заместник-председател,
секретар и осем члена.
Предлагам да се изплатят и пътните разходи в размер на
12,00 лв. на заместник-председателя Маргарит Мащраков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Баханов.
Уважаеми колеги, чухте доклада. Оставих и време за
размисъл. Има ли някой желание да вземе отношение по така
направеното предложение от господин Баханов? Не виждам.
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Уважаеми колеги, в такъв случай подлагам на гласуване така
направеното предложение за изплащане на възнаграждение на ОИК
– Бяла Слатина.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Метин
Сюлейманов,

Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,);

против – 6 (Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,
Емануил Христов, Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, следващ докладчик е господин Арнаудов.
Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, на минало
заседание ви докладвах писмо с вх. № МИ-27-54/3 от 15.06.2017 г.
Писмото е от ОИК – Правец, с което ни информират, че към този
момент все още не са си получили парите за заседание, проведено
през месец април.
Тогава ви го докладвах за сведение и проверка. Проверих в
нашето деловодство, както и при счетоводителите. Не е постъпило
искане от община Правец за заплащане. Свързах се и с председателя
на ОИК – Правец, госпожа Славчева, която ми каза, че е
представила всички необходими документи в общината. Но оттам
явно не са знаели реда и са пратили искането за плащане към
областта. После на нея са й казали, че са го пратили и към нас. Това
беше във вторник. Днес сме четвъртък, още нищо не е дошло.
Предприемем ли нещо оттук нататък или да изчакаме още
малко. Моето предложение е да им изпратим писмото от миналата
година – общото писмо, което е адресирано до всички кметове и до
общинските избирателни комисии, където изрично е посочен редът.
Това писмо е с вх. № МИ-06-525 от 05.07.2016 г. Там в т. 2 пише:
„Общините изпращат исканията до ЦИК за предоставяне на средства
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на хартиен носител, съдържащ следната информация:…“ и е
изредено какво трябва да съдържа.
Да им го препратим ли отново или да чакаме още?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Арнаудов.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин
Арнаудов – с едно придружително писмо до община Правец, с копие
до ОИК – Правец, да изпратим тези правила.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, следващ докладчик е госпожа Иванова.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило искане, подписано от
председателя и секретаря на Общинска избирателна комисия – Трън,
с вх. № МИ-27-115 от 20.06.2017 г. за изплащане на възнаграждения
на членовете на ОИК – Трън, за проведено заседание на 02.06.2017 г.
Преписката е окомплектована с необходимите документи,
като е приложен протокол от заседанието, проведено на 02.06.2017
г., на което са присъствали председател, заместник-председател,
секретар и седем членове. Отсъствал е единствени един член поради
уважителни причини.
На посоченото заседание са били взети две решения, а
именно Решение № 207-МИ, с което са прекратени предсрочно
пълномощията на кмета на община Трън, господин Станислав
Антонов Николов, поради подадена оставка, и е взето още едно
решение - № 208-МИ, с което Централната избирателна комисия е
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уведомена, за да бъде направено предложение до президента на
Република България за насрочване на частични избори за кмет на
община Трън.
Извършена е счетоводна справка, съгласно която следва да се
изплати посоченото възнаграждение в размер на 516,12 лв., както и
контролен лист за осъществен предварителен контрол, поради което
ви предлагам да бъде изплатено исканото възнаграждение за
проведеното заседание от 02.06.2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Иванова. Поставихте много важен и принципен въпрос.
Колеги, предлагам на работните групи, на които ще се
съберем след обяд, да обсъдим и този въпрос, тъй като той е първи
вероятно от следващи такива въпроси, и на следващото заседание да
го решим с гласуване.
Благодаря ви, колеги.
Продължаваме с точка пета от дневния ред:
5. Доклади по писма.
Първи докладчик е госпожа Сидерова.
Упълномощавам госпожа Солакова да води заседанието.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. № ПВР-06-165 от 16.06.2017 г. от Столична община –
район „Студентски“, с което секретарят на район „Студентски“ ни
уведомява за извършеното архивиране и унищожаване на
неподлежащите на архивиране книжа и материали от изборите за
президент и вицепрезидент на Републиката и за общински
съветници и кметове от 2011 г., разрешение за което сме дали с
Решение № 4319-ПВР/МИ от 17.02.2017 г.
Направен е списък. Държавно управление „Архиви“ е
одобрил списъка и след това са пристъпили към архивиране.
Докладвам ви го за сведение.
Също за сведение ви докладвам писмо с вх. № НС-06-119 от
16.06.2017 г. на кмета на община Ботевград, с което ни уведомяват,
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че в изпълнение на наше Решение № 4536 и Решение № 4387 са
отворили помещението, в което се съхраняват изборните книжа и
материали от произведените предсрочни избори и са прибрали
пликовете с избирателните списъци от ГД ГРАО след извършена
проверка.
Докладвам го за сведение.
Също за сведение докладвам писмо от Столична община,
подписано от заместник-кметовете Ралица Стоянова и Дончо
Барболов, които ни уведомяват, че в изпълнение на наше Решение №
4673 от 30.03.2017 г., с което сме разрешили да бъдат предадени за
проверка за гласуване в нарушение на Изборния кодекс седем
списъка, които са останали в чувалите на секционни избирателни
комисии в различни районни администрации, кметът на общината е
издал заповед за определяне на комисия на 02.05.2017 г. Комисията
на 03.05.2017 г. е отворила помещенията, намерила е в чувалите на
съответните секции, които са си описани по номера така, както са и в
нашето решение, избирателните списъци, след което е затворила
помещението по реда на Решение № 4387, като е приложен и
приемо-предавателния протокол между служители на ГД ГРАО на
Столична община за предаване на тези списъци за проверка.
Това също е за сведение.
Докладвам ви също писмо с вх. № НС-06-123 от
19.06.2017 г., с което кметът на Столична община
госпожа
Йорданка Фандъкова в изпълнение на Решение № 4673 от 30.03.2017
г. със заповед от 14.06.2017 г. е определила комисия, която да
участва при отваряне на помещенията, в които се съхраняват
изборни книжа и материали. Но Решение № 4673 касае само тези
седем протокола и споменатите районни администрации и реално
към дата 14.06.2017 г., когато е издадена заповедта, е изпълнено.
С тази заповед се определят 13 лица, служители в Столична
администрация с ранг главен юрисконсулт, старши юрисконсулт,
главни експерти в различните дирекции, които да отварят
помещенията. Пише, че след извършване на горепосочените
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действия по настоящата заповед да запечатат помещенията така,
както изисква наше Решение № 4387, както и заповедта да се връчи
на председателя на ЦИК за сведение. Разбира се, и на други
длъжностни лица.
Аз обаче считам, че тази заповед е безпредметна и няма
опора в Решение № 4673, което е изпълнено още на 02.05.2017 г. със
заповедта на кмета за определяне на други четирима служители –
отваряне на помещения и предаване на 03.05.2017 г. на седемте
протокола на ГД ГРАО. Не виждам никакво основание в Решение
№ 4673, което касае седем избирателни списъка в четири района, да
се издава повторна заповед на 14 юни за 13 служители, които да
отварят помещението.
Ако се съгласите с мен, моля да ми разрешите да напиша
едно писмо с питане до госпожа Фандъкова кое налага повторно
издаване на заповед, след като вече Решение № 4673 е изпълнено и
няма предмет, защото прибирането на книжата ще стане само въз
основа на тези заповеди. Те направо ще си ги изпълнят и ще си ги
приберат тези седем списъка обратно.
Нямам нищо против да се запознаете. Но за мен 13 души да
отварят помещение въз основа на решение, което вече е изпълнено, е
безпредметно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Сидерова.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз мисля, че няма нужда от никакво
писмо – да отговаряме. Така или иначе, решението е изпълнено,
отворено е помещението, извадени са тези избирателни списъци,
които са били оставени в чувалите. Поради това, че някой си е
свършил немарливо работата при отчитане на резултатите от
изборите, питане и отговор от кмета на Столична община просто
няма никакъв смисъл. Нищо няма да изясним с това питане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Сидерова.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Не е реплика, но все пак явно
колегата не е доразбрал доклада ми. На 02.05.2017 г. е издадена
заповед въз основа на Решение № 4673, с която са определени
четири лица, които да извършат отварянето и да предадат тези
списъци, седем на брой, които не са били предадени на ГД ГРАО в
тридневния срок след предаване на изборните резултати, тъй като
комисиите погрешно са ги прибрали в чувалите. Тази заповед е
изпълнена и ние сме получили информацията. На 3 май комисията е
отворила помещенията, извадила е от чувалите списъците,
запечатала е обратно помещенията
и с приемо-предавателен
протокол тези седем списъка са предадени на служители от ГД
ГРАО за извършване на проверката.
Решение № 4673 на Централната избирателна комисия е
изпълнено и не може на неговото основание да се издава втора
заповед на 14 юни за определяне на 13 лица, които да отварят
помещения, като позоваването е само на това решение: главен
експерт в Дирекция „Координация“, главен експерт в Дирекция
„Административно обслужване“, главен юрисконсулт в Дирекция
„Административно обслужване“, главен експерт в Дирекция
„Административно обслужване“ старши юрисконсулт в Дирекция
„Общинска собственост“, старши юрисконсулт в Дирекция
„Секретариат на Столичен общински съвет, старши експерт в
Дирекция „"Информационно обслужване и технологии“, главен
специалист в Направление „Общинска администрация“.
За мен не може на основа на изпълнено решение на ЦИК
повторно да се издава заповед и да се оправомощават лица да
отварят изборни помещения, без да са посочени кои.
Предлагам да го кача във вътрешната мрежа и да остане за
следващото заседание. Но е абсолютно недопустимо според мен.
Това е моето становище за разсъждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Сидерова.
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Записах, колеги, за уточнение. Госпожа Сидерова ще
публикува преписката във вътрешната мрежа.
Продължаваме със следващ докладчик. Това е госпожа
Иванова. Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа
в папка с моите инициали е качено писмо с вх. № ЦИК-17-19 от
20.06.2017 г. Същото е подадено и подписано от господин Асен
Асенов Симеонов от с. Глогово, община Тетевен, и други граждани
на Тетевен и околните села. Няма подписи на други граждани, нито
са посочени техните имена.
Аз ще ви помоля да се запознаете със съдържанието на
писмото. Накратко само ще маркирам.
Господин Симеонов ни уведомява, че в действащия
Общински съвет в Тетевен един от общинските съветници –
Христомир Лазаров Маринов – от групата на БСП, избран с
преференции, повече от половин година не посещава сесии и
комисии в Общинския съвет и не ходи на работа, като от месец май
2016 г. до късната есен на 2016 г. господин Маринов е бил извън
страната – в САЩ, не извършвал дейностите, за които е бил избран,
въпреки че е получавал възнаграждение като общински съветник.
Това продължава и към настоящия момент. Той е общински
съветник, получава заплата, но не ходи на сесии.
И тъй като компетентните органи, в случая кметът, общината
и Общинският съвет не взимали никакви мерки, той ни сезира да
бъде извършена проверка и да бъдат предприети съответните
действия.
Първоначалното ми становище беше да ви го предложа за
сведение, тъй като Централната избирателна комисия няма такива
правомощия. Но след това се замислих и, разглеждайки текстовете
на Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ми се струва, че следва да го препратим на Общинския съвет –
Тетевен, тъй като те са компетентният орган, който следва да
удостовери това обстоятелство със съответните официални
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документи и, ако наистина се потвърдят тези факти и обстоятелства,
то да препрати преписката на Общинската избирателна комисия,
която да се произнесе със съответното решение, поради което и това
е моето предложение – с едно писмо Централната избирателна
комисия да го препрати на Общинския съвет - Тетевен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Иванова.
Уважаеми колеги, има ли коментари по това предложение?
Аз само бих предложила, ако ще изпращаме писмо до
Общинския съвет, да бъде с копие и до лицето.
КАТЯ ИВАНОВА: Да, разбира се, с копие и до лицето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване това предложение.
КАТЯ ИВАНОВА: Само едно допълнение. Предлагам в
писмото до председателя на Общинския съвет изрично да бъде
уточнено след извършването на проверката Централната
избирателна комисия да бъде уведомена все пак за резултатите от
проверката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, благодаря.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов); против – 1 (Таня Цанева).
Предложението се приема.
Следващ докладчик е
госпожа Ганчева. Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ ЦИК-00-486 от 22.06.2017 г. Това е е-mail, получен от Държавна
агенция „Електронно управление“ – господин Светлогор Киров, с
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който ни уведомява, че ни изпраща покана за среща на екипа за
управление на съвместния си проект, която ще се проведе днес от
10,30 ч. на съответното място.
Докладвам ви го за сведение. Доколкото съм уведомена,
госпожа Манолова и госпожа Тихолова са на тази среща като част
от екипа и след това предполагам, че ще предоставят информация на
Централната избирателна комисия.
Връщам на доклад отново писмото, което ви докладвах на
предходното заседание, за предложението за среща с господин
Мартенс, който оглавява Естонската комисия за гласуване по
интернет под егидата на Националната избирателна комисия. В
оперативен порядък, съгласувано с председателя на Централната
избирателна комисия и Държавната агенция „Електронно
управление“ е изразена воля за съвместна среща, като ще ви моля
принципно да гласуваме и в оперативен порядък да се уточни
точният ден и час, за което да упълномощим председателя и
секретаря да подпишат съответното писмо и членовете на ЦИК да
получат съответната информация след това – кога ще е денят и
часът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Ганчева.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря.
Госпожо Ганчева, взимам повод от предишния Ви доклад.
Колеги, обръщам се към вас. Считам, че представителите от страна
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на администрацията на ЦИК в този проект би било редно да
уведомяват Централната избирателна комисия с няколко реда
писмено за хода на подготовката, което не направиха в първия
случай. Нека сега, след втората среща, да ни информират. Да
въведем този механизъм. Ние знаем, че те могат да пишат докладни
по всички въпроси. Не дълъг отчет, а просто с няколко думи да
бъдем информирани писмено за хода на подготовката.
Заповядайте, госпожо Ганчева, за следващия Ви доклад.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ ЦИК-07-51/4 от 20.06.2017 г. ведно с превода. Колеги, това е
искане от Международния институт за демокрация и управление на
избори на Индия – избирателната комисия на Индия, като те ни
уведомяват, че институтът работи системно за изграждане кадри за
изборната администрация и е в процес на публикуване на
ръководство, свързано с методите на гласуване, възприети и
практикувани от демокрациите в глобален мащаб, като са събрали
информация за техниките на гласуване от различни източници –
налични и онлайн.
Молят да направим преглед на страница, която е посветена
на България, и, ако имаме някакви забележки или открием
неточности, да ги отразим в срок до 30 юни. Аз сега го докладвам за
сведение и запознаване. Ще помоля колегите да се запознаят с
информацията и, ако имаме корекции в представената информация,
да ги одобрим и да ги нанесем евентуално на следващото заседание.
Да ги приемем и да ги изпратим.
Докладвам ви за сведение и за запознаване писмо с вх. №
ЦИК-07-70 от 20.06.2017 г. ведно с превода, като това е относно
магистърска степен по „изборна политика на ООН“. Колеги,
запознайте се и в случай, че някой от колегите желае, може онлайн
да се регистрира и да участва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Ганчева.
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Колеги, продължаваме със следващ докладчик – това е
госпожа Солакова. Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, започвам с една
докладна записка с вх. № ЦИК-09-107 от 21.06.2017 г. Оказа се, че
на колега от администрацията все още не сме създали електронна
пощенска кутия, не са изработени визитки и няма предоставен
мобилен апарат със СИМ-карта. Това е Атанаска Ямачева на
длъжност технически сътрудник.
Госпожа Манолова предлага да одобрим предоставянето на
мобилен апарат със СИМ-карта, създаването на електронна
пощенска кутия, както и изработване на визитни картички. Средства
по бюджета на Централната избирателна комисия са налични.
В тази връзка по отношение на ползването на служебен
телефон да определим лимит до 20 лв. без ДДС. За целта да
изпратим писмо до "Информационно обслужване" АД за създаване
на пощенската кутия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Госпожо Солакова, моля, продължете с докладите си.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам в писмо с вх.
№ ЦИК-04-18 от 206.2017 г. от министъра на финансите. В срок до
07.07.2017 г. трябва да представим своето предложение за бюджета
по бюджетната прогноза 2018 – 2020 г.
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Предлагам да възложим на администрацията, включително да
обсъдим въпроса по отношение на допълнителни средства по
бюджета на Централната избирателна комисия за 2018 г. да бъдат
предвидени във връзка със задължението за осигуряване и
обезпечаване на машинното гласуване, може би и електронното
гласуване. В тази връзка да се посочат на този етап разчети, с които
разполагаме, включително, разбира се, ще направим уточнението, че
продължава анализът в Централната избирателна комисия и
търсенето на най-целесъобразното решение в тази връзка по
отношение на машинното гласуване по-специално.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Позволете ми, колеги, да допълня. Като напълно подкрепям в
частта машинно гласуване госпожа Солакова, считам и, че в частта
електронно гласуване също трябва да се предвиди бюджет с оглед
съдържанието на проекта, който предвижда един пилотен проект
след симулациите, а пък съгласно § 145 от Преходните и
заключителни разпоредби на Изборния кодекс ние трябва да
проведем повече от един експеримент.
Колеги,

подлагам

на

гласуване

така

направеното

предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам
писмо с вх. № ЦИК-00-37/4 от 21.06.2017 г. Това е предложение за

26
счетоводен бюлетин. Да можете да се запознаете и, ако има
необходимост, да се заявим.
Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-09-106 от 21.06.2017 г.
Това е докладна записка от госпожа Манолова. Всъщност това е въз
основа на изпълнение на задачи на комисията по инвентаризация с
председател

госпожа Ганка Герасимова, която е изготвила и

докладната записка.
Знаете, че ние приехме решение за бракуване на определени
групи материали в Централната избирателна комисия въз основа на
извършената инвентаризация и предложението на тази комисия.
След това изпратихме писма, получихме оферти във връзка с това
бракуване и възложихме на

госпожа Герасимова да се проучат

офертите и да се направи предложение до Централната избирателна
комисия.
В тази връзка ни е представена тази докладна записка. Към
докладната записка виждате, че има протокол от проведено
заседание

на

21.06.2017

г.

Членовете

на

комисията

по

инвентаризация с председател Ганка Герасимова и членове Николай
Желязков и Жасмина Пеовска са разгледали получените три оферти
в Централната избирателна комисия, изготвили са сравнителна
таблица. Самите оферти се намират при госпожа Герасимова и при
необходимост можем да ги изискаме, за да се запознаем и в зала с
тях.
Въз основа на така представените оферти, внимателно и
подробно проучени от инвентаризационната комисия, виждате, че по
различни критерии е направен анализ, сравнение и предложението
им е да възложим на „Евростил Трейд“ ЕООД, защото тяхната
оферта е всеобхватна и е най-изгодна за Централната избирателна
комисия. В нашите писма, с които изискахме оферти, още тогава ние
посочихме въпроси, свързани със заплащане и определени услуги по
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отношение на тяхната възмездност или не, да бъдат изрично
посочени в офертите от тези лица.
Всички необходими документи, свързани с разрешително и
право да унищожават такива материали, се съдържат в офертата на
тази фирма, за която се предлага да приемем офертата и да сключим
договор за извършване на бракуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направените
предложения от госпожа Солакова.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, взимам повод от този доклад, тъй като е
свързан с инвентаризацията, и бих искала и на микрофон и за
протокол да ви кажа, че съм възложила миналата година и от
миналата година неколкократно - когато говоря „неколкократно“, е
над 20 пъти – на счетоводното звено изпълнение на препоръките от
одита на Сметната палата от миналата година и разработването на
документ „счетоводна политика“, както и „правила за счетоводния
документооборот“.
Колеги, към днешна дата, въпреки многократното възлагане,
тези документи не са налице. Считам, че до края на този месец те
трябва да бъдат налице. Това е последният срок след може би
десетте срока до този момент, които съм поставяла, който поставям.
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Информирам предварително Централната избирателна комисия по
този повод.
Моля продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, пак във връзка с
този въпрос – с инвентаризационната комисия – същата тази
комисия, която е назначена със заповед на госпожа Алексиева –
председател на ЦИК – да възложим всички последващи действия,
свързани с докладната записка така, както са посочени в нея.
Освен това да възложим в проекта на договор, за който
трябва да вземем решение за упълномощаване на председателя да го
подпише, изрично да се уреди малко по-детайлно въпросът с
унищожаването на бракуваните средства. По чл. 3 от проекта е
предвидено да се подава заявка на посочен електронен адрес от
фирмата, която ще изпълни тази услуга, или на телефон. Предлагам
да

определим

Ганка

Герасимова

като

председател

на

инвентаризационната комисия да извърши всички тези дейности.
Разбира се, веднага след предприемане на съответните действия или
приключване на етап от изпълнението на задачата, както и
последните действия, които ще бъдат по изпълнението на договора,
Централната избирателна комисия да бъде уведомена.
В едно от предложенията виждам записано да се предложи на
Стоян Русинов в деня на предаването да събере имущество,
оборудване на едно място с цел бързо изнасяне. Предлагам да
възложим на госпожа Манолова до осигури съответно помощ при
необходимост или при поставен такъв въпрос от господин Русинов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Колеги,

подлагам

предложения.
Режим на гласуване.

на

гласуване

така

направените
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,
Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря.
Колеги, упълномощавам

госпожа Солакова да води

заседанието и да продължи с докладите си.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Уважаеми

колеги,

следващата

докладна записка е във връзка с процедурата по повторно вписване
на

трудовия

договор

на

Милена

Радославова

Мишева

в

Националната агенция по приходите. С вх. № ЦИК-09-108 от
22.06.2017 г. – тук може би госпожа Алексиева ще бъде по-полезна
с оглед на водените разговори, възложените задачи, отчета от страна
на администрацията и представената идентификационна карта, която
трябва да се попълни,

госпожа Алексиева да подпише и да се

предостави на Инспекцията по труда.
В тази докладна записка има и пояснение относно
определени отговори, които са предвидени и са посочени в
идентификационната карта.
Уважаеми колеги, в хода на процедурата по повторното
вписване и извършената проверка от страна на представители на
Инспекцията по труда и попълването на тази идентификационна
карта възникват въпроси, свързани с безопасните условия на работа
в Централната избирателна комисия.
В тази връзка, както виждате, и в докладната записка са
посочени

като

приложими

нормативни

актове

Законът

за

здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 5 от 1999 г.
за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска,
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Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни
и безопасни условия на труд на работните места.
В тази връзка имаме приложени вътрешни правила за
здравословни условия на труд в помещения, използвани от
Централната избирателна комисия. Те, доколкото разбирам, в
момента са като проект, който е бил представени и сега в момента за
пореден пет е на вниманието на Централната избирателна комисия –
изисквания за безопасна работа и здравословни условия на труд.
И двата вътрешни акта са от 2016 г., изготвени от главен
юрисконсулт Лилия Богданова.
Моля да се запознаете с предложението за попълване на
идентификационната карта. Аз само ще обърна вниманието ви на
въпрос № 25. На конкретен въпрос „извършвате ли дейност като
предприятие за осигуряване на временна работа“, отговорът, който
сме дали, е „не“. Дали наистина трябва да остане „не“ или да
предвидим с оглед възможността по правилника на Централната
избирателна комисия за сключване на срочни трудови договори във
връзка с организиране и произвеждане на избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Колеги, моля да се запознаете.
Колеги, все пак в т. 20 би трябвало да допълним името на
госпожа Богданова – сега го виждам. По т. 25, колеги, моля и тук за
корекцията.
Колеги, в оперативен порядък – благодаря на колегите – след
като се попълни името в т. 20, в т. 21 се попълва квадратче № 4
отгоре надолу.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване с тези корекции
съдържанието на тази идентификационна карта, която да бъде
представена заедно и с предложенията, направени в докладната
записка.
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Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против
– няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, във връзка с докладна записка, от една
страна, идентификационна карта, от друга страна, и тяхното
съдържание бих искала на заседанието на Централната избирателна
комисия да обърна внимание на юрисконсултите и директора на
Дирекция

„Администрация“,

ангажименти

по

закон,

че

би

следвало,

Централната

когато

избирателна

има

комисия

своевременно да бъде уведомена и да й бъде направено съответното
предложение, за да може да го гласува. Така разбирам аз функциите
на нашата администрация като подпомагащо звено с оглед и
изпълнението на задълженията по длъжностни характеристики на
нашите главни юрисконсулти.
Колеги, има още няколко докладни.
Давам пет минути почивка.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, в залата присъстват 14 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Продължаваме днешното заседание.
Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
открита процедура за възлагане на осигуряване на самолетни билети
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и медицински застраховки с по-дългото наименование като предмет
и приключен срок за подаване на оферти сме уведомени от
администрацията, че в срока, който изтече вчера в 17,00 ч., са
получени четири оферти.
В тази връзка можем да продължим със следващия етап от
тази процедура с назначаване на комисия, за което има изготвен
проект на заповед. Предлагам на основание чл. 103 от Закона за
обществените поръчки и съответните разпоредби от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки да приемем решение
за назначаване на комисия, която да разгледа получените в срока
оферти, да оцени и да класира участниците във възлагането на
обществената поръчка с посочения предмет.
В комисията от Централната избирателна комисия да бъдат
включени като председател Владимир Пенев, като член на
комисията

госпожа Таня Цанева, като външен експерт, който и

миналата година е участвал в процедурата и е подпомагал дейността
на комисията – експерт Огнян Благоев Секерански, с когото да
сключим и договор с възнаграждение 300 лв.
Проектите както на заповедта, така и на договора с господин
Секерански, включително негова автобиография, са публикувани
във вътрешната мрежа. Като резервни членове на комисията
предлагам Мария Бойкинова и аз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Подлагам ан блок на гласуване всички тези предложения.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Камелия
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Нейкова, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
С това бяха изчерпани докладите на госпожа Солакова.
Колеги, позволете ми няколко бързи и кратки доклада и на
мен.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-00-474 от
20.06.2017 г. То е свързано с проект на договор с хотел „Маринела“
във връзка с предстоящата конференция на АСЕЕЕО на 8 – 10
ноември 2017 г.
Колеги, към настоящия момент го докладвам за сведение, за
да могат колегите от юридическото звено да прегледат този договор,
както и на работно заседание ние също да го прегледаме и
впоследствие да бъде внесен за доклад за сключване като договор.
Също така, колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-07-53 с
номера 12, 13 и 14. Докладвам го за сведение. Това са
ангажиментите, които имам като технически задания, спецификации
и други по повод предстоящата ми командировка в Грузия.
Това са моите доклади.
Продължаваме със следващи докладчици – господин Томов
и госпожа Цанева. Тъй като са свързани, не зная кой ще започне
първи. Заповядайте, колеги.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре, аз ще започна. Ако нещо
пропусна, се надявам, че госпожа Цанева ще ми помогне.
Получено е писмо от Обществения съвет, от неговия
председател госпожа Румяна Дечева, в което Общественият съвет
ни информира за взетите решения на тяхното заседание, проведено
на 20.06.2017 г. Решенията са, първо, за промени в правилата за
работа на Обществения съвет, второ, относно приключване на
работата на Обществения съвет по анализа на предсрочните
парламентарни избори. Те са взели решение да предоставят анализа
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на ЦИК за съвместно обсъждане, преди да се разпространи.
Предполагам, че всеки момент, ако това вече не се е случило, той е
изпратен до ЦИК.
Третият предмет на заседанието е било обсъждането на
състава на Обществения съвет, където Общественият съвет за пръв
път е решил да обърне специално внимание на организациите, които
не участват активно в дейността му, въпреки че са членове. Това са
четири организации, няма да ги споменавам в момента. Една от тях е
оттеглила своето участие. Общественият съвет се обръща към нас с
молба да одобрим взетите на това заседание решения.
Решенията по първата точка, която представих – за промените
в правилата за работа – касаят и Правилника за дейността на
Обществения съвет, който бихме могли да променим не с
протоколно решение, а с решение с номер на Централната
избирателна комисия.
В момента докладвам за сведение с предложение да
предложим с госпожа Цанева проект за решение на следващото
заседание и моля, колеги, да се запознаете с този текст, с тази
информация за решенията на Обществения съвет, която е с вх. №
ЦИК-12-11 от вчерашна дата и е качена във вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Томов.
Колеги, ще очакваме. Не е чак толкова тежък този въпрос.
Очаквам проекта на решение за следващото заседание.
Колеги, виждам по т. 2 – анализа на ЦИК за съвместно
обсъждане. Предлагам ви да ги поканим след заседанието ни във
вторник, за да ни представят своя анализ.
Не виждам други становища или възражения. Ще помоля
господин Томов да ги уведоми, за да уточним часа, за който да бъде
информирана Централната избирателна комисия.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Разбира се, госпожо председател.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Заповядайте,

госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! Колеги,
това е свързан доклад във връзка с представената ни информация
относно вчерашното заседание на Обществения съвет към ЦИК. Поконкретно в тяхното решение една част, която колегата Томов вече
докладва, е че се прекратява членството на Сдружение „Заедно за
Къкрина“, за което са получили съответно и молба за напускане от
Свилена Георгиева.
Вторият въпрос е следният. Предлагам ви да одобрим с
протоколно решение, както напускането на Сдружение „Заедно за
Къкрина“, но така също и приемането като редовен член на
Обществения съвет Сдружение „Памет“.
Преписката е с вх. № ЦИК-00-415 от 18.04.2017 г. Тя е качена
във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от 20 април. Тогава
получихме документацията на Сдружение „Памет“. Но тъй като
очаквахме решението на Обществения съвет те да го гласуват,
затова едва днес, вече след тяхното решение, ви докладвам тази
преписка. Те са ни представили решение на Плевенския окръжен съд
от 29.11.2016 г., удостоверение за актуално състояние от 06.03.2017
г., удостоверение от Министерство на правосъдието за вписване на
сдружението, наше решения № 4524, с което сме ги регистрирали
като наблюдатели, което е едно от изискванията, както и наше
Решение за регистрация на наблюдатели в изборите за народни
представители.
Затова ви предлагам да одобрим решението на Обществения
съвет за включване на Сдружение „Памет“ като редовен член на
Обществения съвет и на страницата на Обществения съвет да бъде
включено Сдружение „Памет“ като член и съответно да бъде
заличено Сдружение „Заедно за Къкрина“.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Цанева.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване така направените от госпожа Цанева
предложения.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Господин Цачев, заповядайте.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви покана, постъпила в
Централната избирателна комисия от изпълнителния председател на
Международния център за парламентарни изследвания, постъпила в
ЦИК с вх. № ЦИК-07-26-22 на 19.06.2017 г. и в превод впоследствие
на

22.06.2017

г.

С

това

писмо

и

покана

същевременно

Международният център за парламентарни изследвания благодарят
и оценяват оказаната помощ и участието от страна на представители
на Централната избирателна комисия в 14-ия международен
симпозиум по въпросите на изборите, който се проведе през месец
май в Негомбо, Шри Ланка
Същевременно отправят покана във връзка с организиране на
15-ти международен симпозиум по тези въпроси, на който
симпозиум ще се проведе и церемония по награждаване, като
всичките тези неща ще се случат на 5 и 6 декември 2017 г., за което
отправят покана към нас за участие.
Докладвам ви го за запознаване и за приложение, колеги, като
впоследствие след разискванията ЦИК ще вземе решение по така
направената покана.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Цачев.
Колеги, моля да се запознаете и на следващото заседание ще
обсъдим този въпрос.
Моля, продължете, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, с писмо с вх. № ЦИК-11-18 от
20.06.2017 г., получено по електронната поща, към нас е отправено
запитване от господин Валентин Несторов от Монтана с молба за
дефиниране на понятието „абсолютно мнозинство в два тура при
произвеждане на избори“. Дадени са и примери във връзка с
разговори, които той води по тази тема с други лица.
Колеги, за да не изготвяме писмено отговори, аз си позволих
да разговарям с господин Несторов – в писмото му има и телефон –
по телефона и разисквахме това, което го интересува по питането,
което има и което е свързано с проекта, който се гласува в
Народното събрание за изборната система във връзка с националния
референдум, който се произведе.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Цачев.
Заповядайте, госпожо Ганчева. Имате думата за още един
доклад.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във връзка с докладвано от
мен в предходно заседание заявление за достъп до обществена
информация вчера комисията, която определихме съгласно наше
протоколно решение, се е събрала и ви моля по тяхно предложение
да гласуваме писмо, с което да изискаме информацията, която е
наша, във връзка с искането по заявлението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля за
одобрение.
Режим на гласуване.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря.
Колеги, следващ докладчик в зала по точка седма – „Разни“ –
е госпожа Грозева. Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали от днешна дата ще намерите списък
на дружествата, които се занимават с произвеждане и организация
на международни мероприятия.
Преди няколко заседания ви докладвах, че ще направя такова
проучване. Това е списъкът на дружествата, които се занимават с
организиране и провеждане на международни прояви. С цел
подпомагане на Централната избирателна комисия във връзка с
организацията

на

26-та

конференция

на

Асоциацията

на

избирателните комисии от Европа, която ще се проведе от 8 до 10
ноември 2017 г. ви предлагам да натоварим администрацията да се
свърже с фирмите – те са съответно 15 – и да поиска оферти от тях,
като, разбира се, уточни каква точно работа ще изискваме от
съответната фирма и как към офертата да има приложения с кратка
атестация

на

мероприятията,

които

съответно

фирмата

е

организирала и е подпомагала при произвеждането им, за да може
някъде до края на месец юли да имаме някаква готовност за
организиране

на

мероприятието

и

ангажиментите

да

бъдат

своевременно поети, тъй като времето лети, а има много, много
работа, която трябва да се свърши.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Грозева.
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И само да допълня. Да се извърши това проучване от нашата
администрация и във връзка с протоколно решение на ЦИК, което е
взето миналата седмица, за да имаме по-голяма яснота.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);

против – 1

(Ерхан Чаушев).
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към последната точка от днешния
дневен ред – точка шеста:
6. Доклади по писма до МВР и прокуратури.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, на първо място
искам да предложа на вашето внимание писмо с вх. № ПВР-04-02-73
от 19.06.2017 г. От Министерството на вътрешните работи – Главна
дирекция „Национална полиция“, отдел „Разследване на обща
престъпност“ е постъпило постановление от разследващ полицай в
Главна дирекция „Национална полиция“, с което ни уведомява, че
има водено досъдебно производство и във връзка с изясняване на
обстоятелства и установяване на извършител е назначена съдебнографическа почеркова експертиза в НИИК на МВР и е необходимо
да се гледат почерк и подпис от представени списъци…. които са
участвали в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката
България и в национален референдум в подкрепа на ПП Българско
национално обединение… Петър Иванов Кичашки и Кръстьо
Иванов Николов, Николай Михайлов и Пламен Христов, като ни е
представен и списък с доста имена със съответни страници. Желаят
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да им бъда предоставени заверени копия от същите за направата на
тази почеркова експертиза.
Стоян Русинов е извадил тези искани с това писмо списъци
или конкретни страници от тях и ще ви моля да подложите на
гласуване придружително писмо, с което им изпращаме исканите от
тях документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, колега Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо
с вх. № МИ-09-24 от 21.06.2017 г. От Районна прокуратура – Разлог,
ни е изпратено постановление за предложение за освобождаване на
обвиняем

от

наказателна

отговорност

с

налагане

на

административно наказание от административния ръководител на
Районна прокуратура – Разлог.
Това не знам дали е едно от малкото случаи, когато има
внесено предложение от Районна прокуратура до Районен съд –
Разлог, за налагане на административно наказание по чл. 78а на
лице, което е гласувало в нарушение на Изборния кодекс за
престъпление по чл. 168 от НК, тъй като не е имал уседналостта.
Бил е дописан в избирателните списъци.
В постановлението

подробно е описана

фактическата

обстановка – обективна страна, субективна страна, обвиняем и т.н. –
и накрая внася досъдебно производство по описа на Районно
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управление на МВР – Разлог, с предложение за освобождаване на
обвиняемия – посочени са трите имена – от с. Краище, от
наказателна отговорност, налагане на административно наказание,
че на 01.11.2015 г. в секционната избирателна комисия след
дописване под чертата в избирателния списък е гласувал в избори за
общински съветници и кметове в населени места, като е упражнил
избирателното си право, без да има такова и в нарушение на чл. 396
от Изборния кодекс – да е живял най-малко през последните шест
месеца в населеното място по чл. 168 от НК.
Изпращат ни го за сведение. Затова аз си позволих така
подробно да го изчета, тъй като е едно от малкото, когато едно лице
е привлечено към наказателна отговорност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, в тази връзка аз ви моля да се запознаете с него наистина,
защото това не е често.
Колеги, упълномощавам

госпожа Солакова да води

заседанието.
ПРЕДС.

СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Моля,

продължете,

господин Баханов, с докладите си.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващото, уважаеми колеги, мисля,
че е свързано със същото, тъй като става въпрос за същото лице.
Това е идентична преписка. Входящият номер е МИ-09-27 от
21.06.2017 г. и отново е от Районна прокуратура – Разлог, от
административния ръководител и е до областния управител на гр.
Благоевград и Централната избирателна комисия.
Административният ръководител с това постановление
изпраща преписката по описа на Районна прокуратура – Разлог, на
областния

управител

на

Благоевград

по

компетентност

за

извършване на проверка и преценка относно образуване на
административно-наказателно производство съгласно чл. 496 от
Изборния кодекс.
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Тук във връзка с гласуването или допускане до гласуване на
това лице, което ви казах преди малко, прокурорът е преценил, че
може да се ангажира административно-наказателната отговорност на
членовете на секционната избирателна комисия, които са допуснали
такова нарушение на Изборния кодекс и го е препратил на областния
управител за налагане на наказание.
На нас е изпратено за сведение.
Има още две постановления на същата районна прокуратура,
на същия административен ръководител с вх. № МИ-09-25 от
21.06.2017 г., което е за отделяне на материалите и образуване на
нова прокурорска преписка.
Пак е изпратено на Централната избирателна комисия за
сведение, тъй като това е във връзка с факта, че на лицето, което е
гласувало в нарушение на Изборния кодекс, е повдигнато обвинение
и вкаран в съда обвинителен акт. Обаче в същото време са
установени факти, че са налице допуснати пропуски от членове на
СИК № 007 при гласуването

и с оглед установяване на тези

пропуски дали представляват нарушение на Изборния кодекс отделя
материалите по преписката.
Последното, което е в тази връзка, е с вх. № МИ-09-26 от
21.06.2017 г. Отново е на същата прокуратура, от същия
административен

ръководител

по повод

подаден сигнал

от

Централната избирателна комисия относно проверка за наличие на
гласуване в изборите за общински съветници на 21.10.2015 г. в
нарушение на Изборния кодекс са събрани данни за извършено
престъпление от друго лице вече – жена от с. Краище, община
Белица. Повдигнато й е обвинение за престъпление по чл. 168.
Обаче пак във същото време са установили факти, че са налице
допуснати пропуски от членовете на СИК № 007 при гласуването, за
което се предвиждат съответни административни наказания и отделя
заверените материали от наказателното производство съгласно
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обстоятелствената

част

и

новообразуваната

преписка

да

се

разпредели за решаване от наблюдаващ прокурор.
Пак отново я изпращат на ЦИК за сведение.
Уважаеми колеги, на предходното заседание ви докладвах
писмо с вх. № НС-09-40 от 16.06.2017 г. относно нарушения на
Секционната избирателна комисия в община Нови пазар. Беше доста
обемиста прокурорската преписка. Колегите, които взеха отношение
тогава, които бяха най-активни, виждам, че днес отсъстват. Не знам
доколко другите колеги са се запознали с цялата преписка. Тя е
доста обемна.
По мое мнение е качена след заседанието, тоест вечерта.
Имали са един ден колегите, за да се запознаят. Така че, ако
мислите, че може днес да го разгледаме, добре. Аз не мисля така.
Мисля, че е по-удачно да имаме повече време и всички да се
запознаем за следващото заседание на Централната избирателна
комисия. Цялата преписка от Окръжна прокуратура – Шумен,
Районна прокуратура – Нови пазар, е качена във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Баханов.
Виждам по реакциите на колегите, че имат нужда от
допълнително запознаване. Така че ще остане за следващото
заседание.
Уважаеми колеги, във връзка с отсъствие на

госпожа

Мусорлиева и на мен следващата седмица от сряда до петък по
обективни причини е необходимо да се определи лице, което да
изпълнява функциите за председателстващ на комисията с целия
обем права и задължения на председателя.
Колеги, предлагам госпожа Ганчева. Госпожо Ганчева?
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Метин Сюлейманов,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);
против – 1 (Румяна Стоева-Сидерова).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия.
Свиквам следващото заседание във вторник, 27 юни 2017 г., в
10,30

ч.,

като,

колеги,

знаем

и

допълнително

ще

бъдете

информирани и за заседанията на отделните работни групи в
Централната избирателна комисия в рамките на днешния, утрешния
ден и понеделник.
(Закрито в 12,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева.

