ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 545
На 27 юни 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
Докладва: Георги Баханов
2. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Георги Баханов,
Мария Бойкинова
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Емануил Христов,
Камелия Нейкова,
Ивайло Ивков,
Таня Цанева,
Румяна Сидерова,
Мария Бойкинова,
Георги Баханов,
Ерхан Чаушев
4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладва: Владимир Пенев,
Таня Цанева
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5. Доклад относно Обществения съвет към ЦИК.
Докладва: Цветозар Томов
6. Доклади от комисията за самолетните билети.
Докладва: Владимир Пенев
6а. Отчет по договор.
Докладва: Емануил Христов
7. Доклади по писма.
Докладват: Севинч Солакова,
Йорданка Ганчева,
Румяна Сидерова,
Георги Баханов,
Камелия Нейкова,
Ивилина Алексиева,
Ивайло Ивков,
Таня Цанева.
8. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова и Таня
Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Иванка Грозева, Катя Иванова, Метин Сюлейман.
Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги! В
залата присъстват 13 членове на Централната избирателна комисия.
Налице е необходимият кворум.
Откривам заседанието на комисията на 27 юни 2017 г.
Колеги, преди да предложа проекта за дневен ред, макар и на
„патерица“, честит рожден ден, Таня. Бъди жива и здрава и много
щастлива!
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, и на Вас, госпожо председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред:
1. Проект на решение относно промяна в състав на ОИК.
Докладчик е господин Баханов.
2. Доклади по дела, жалби и сигнали. Отново господин
Баханов е докладчик.
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения. Докладчици са господин Христов и госпожа Нейкова.
4. Доклади
относно
искания
за
изплащане
на
възнаграждения на ОИК. Докладчици са господин Пенев и госпожа
Цанева.
5. Доклад относно Обществения съвет към ЦИК.
Докладчик е господин Томов.
6. Доклад от комисията за самолетни билети с докладчик
господин Пенев.
7. Доклади по писма с докладчици госпожо Солакова,
госпожа Ганчева, госпожа Сидерова, господин Баханов, госпожа
Нейкова. Колеги, и аз ще имам един кратък доклад тук.
8. Разни.
Имате ли предложения за изменение и допълнение в така
предложения дневен ред? Първи беше
господин Ивков.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Госпожо председател, аз моля да бъда
включен в точка втора и трета, тъй като дневният ред още не е пред
мен – точката за отваряне на запечатани помещения и другата точка
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не я чух и сигурно я няма. Обаче колегите молят за спешност, а
имаме готови всички данни. Имам предвид писмо до ГДБОП-МВР.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:
Господин
Ивков, ще Ви включа в точка „Доклади по писма“.
Втори беше
господин Христов. Заповядайте, господин
Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Госпожо председател, ще Ви моля
да ме включите в нова точка: Отчет по изпълнение на Договор № 8
за интернет страницата с „Информационно обслужване“ АД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще бъде
нова точка – т. 6а – господин Христов.
Следваща беше госпожа Цанева. Заповядайте, госпожо
Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Госпожо председател, моля да ме включите
в „Доклади по писма“ и в точка три.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах Ви,
госпожо Цанева.
Госпожа Сидерова има думата.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Госпожо председател, моля да ме
включите в точка „Доклади по писма“ и в точка „Искания за
отваряне на запечатани помещения“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В точката
„Доклади по писма“ сте включена, включвам ви и в точката за
отваряне на запечатани помещения.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Госпожо председател, моля да ме
включите в точка втора – Доклади по дела, жалби и сигнали – и в
точката „Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви,
госпожо Бойкинова.
Господин Баханов, имате думата.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо председател, ако обичате да
ме включите в точката „Доклади относно искания за отваряне на
запечатани помещения“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви,
господин Баханов.
Има ли други желаещи?
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ:
Госпожо председател, моля да ме
включите в точката „Доклади относно искания за отваряне на
запечатани помещения“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви,
господин Чаушев.
Колеги, не виждам други предложения.
Подлагам на гласуване предложения и допълнен дневен ред
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова и Цветозар Томов); против – няма.
Дневният ред се приема.
Уважаеми колеги, по справката, която ми е предоставена, по
обективни причини днес отсъстват госпожа Иванова, госпожа
Грозева, господин Арнаудов, господин Андреев и господин
Сюлейман.
Ще закъснеят и са ме информирали господин Пенев и
госпожа Солакова.
Останалите не са ме информирали защо не са тук.
Колеги, докладвам ви за сведение писмо с вх. № ЧМИ-01-22
от 23.06.2017 г., което е качено във вътрешната мрежа. Това е писмо,
изпратено ни от администрацията на президента, с което ни
изпращат препис от Указ № 134 от 22 юни 2017 г. на президента на
Републиката за сведение, а с този указ президентът насрочва
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частичен избор за кмет на община Трън, област Перник, на 8
октомври 2017 г.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Проект на решение относно промяна в състав на ОИК.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-11-10 от
20.06.2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпило
предложение от Димитър Анастасов Карбов, който е пълномощник
на коалиция от партии Патриотичен фронт за Варна.
Предложението му е относно прекратяване на пълномощия
на членове от ОИК – Девня, по отношение на постъпило в ЦИК
заявление с вх. № МИ$15-231 от 08.06.2017 г. от Илиян Иванов
Карагьозов, секретар на ОИК – Девня, за освобождаването на същия
като секретар на ОИК. Съгласно наше Решение № 4797-МИ/НР от
09.06.2017 г., с което сме освободили Илиян Иванов Карагьозов от
длъжността секретар на ОИК – Девня, с това предложение се
предлага от квотата на Патриотичния фронт за секретар на ОИК –
Девня, Магдалена Петкова Парашкевова. Тя е с висше образование,
с посочено ЕГН в предложението.
Към предложението е предоставено удостоверение за
актуално състояние, заверено, Решение за създаване на Коалиция
между ПП Национален фронт за спасение на България и ПП ВМРО –
Българско национално движение, както и пълномощно от Валери
Симеонов Симеонов, представляващ Коалиция Патриотичен фронт,
НФСБ и ВМРО, с което упълномощава Димитър Анастасов Карбов
да извършва всички необходими правни действия за замяната на
член конкретно от ОИК – Девня, от квотата на Коалиция
Патриотичен фронт – НФСБ, ВМРО, да подписва и подава
предложения за замяна на член от ОИК – Девня, от квотата на
коалицията.
Това е лицето, което е подписало предложението. Тоест,
надлежно е упълномощено.
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Приложен е документ за завършено висше образование, а
именно диплома на Магдалена Петкова Парашкевова, която я
предлагат за секретар на ОИК – Девня. Тя е с образователноквалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Стопанско
управление“.
Както докладвах на предходно заседание, кандидатът за
секретар беше изпратила декларация по чл. 81, а именно това е
старата декларация, която сме приели като изборна книга от
Централната избирателна комисия. С вх. № МИ-11-10(1) от
26.06.2017 г. вече е постъпила актуална декларация към Решение №
3255-МИ/НР от 07.08.2016 г., което е по чл. 75, ал. 7, т. 1, т. 80, ал. 3
и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от Изборния кодекс в
оригинал.
Така че, уважаеми колеги – мисля, че трябва да е качено във
вътрешната мрежа – предложението ми е за проект на решение
относно промяна в състава на ОИК – Девня, като съм описал
фактическата обстановка, подробно изложена сега при доклада ми, и
предлагам Централната избирателна комисия да вземе решение, с
което да назначи за секретар на Общинска избирателна комисия –
Девня, област Варна, Магдалена Петкова Парашкевова със
съответното ЕГН, като на назначения секретар да се издаде
удостоверение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Баханов.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
ни проект на решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против
– няма.
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Решението се приема.
Решението има № 4817-МИ/НР.
Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:
2. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Отново Вие, господин Баханов, сте докладчик. Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, както в предходното
заседание на Централната избирателна комисия, отново внасям за
разглеждане въпроса относно отговорността на Общинска
избирателна комисия – Нови пазар, за нарушение на изборния
процес.
Цялата преписка беше качена във вътрешната мрежа
съгласно резолюция на председателя. Има и прокурорска преписка, в
която се съдържат данни – разпитани са свидетели, разпитани са
членове на Общинската избирателна комисия, както и гласували
лице.
Само да ви припомня. Става въпрос за взето решение от една
секционна избирателна комисия в с. Браничево, община Каолиново,
да се изнесат от изборното помещение два броя празни бюлетини в
присъствието на кмета на селото, председателя на СИК, както и на
още двама членове на комисията и да се извърши гласуване от
страна на двама избиратели извън помещението, в което се
помещава съответна секционната избирателна комисия, като
мотивът за това решение, видно от приложените доказателства и
най-вече от разпитите на свидетелите, е, че секционната избирателна
комисия още в началото на изборния ден е взела решение, ако се
явят хора със затруднения в придвижването, да се изваждат
бюлетини от изборното помещение, да се слиза долу – съответно
било в кола, било, както е в конкретния случай, било пред сградата –
и там тези избиратели да упражнят правото си на глас.
В конкретния случай, ако не се лъжа, беше майката на кмета
и нейна сестра или братовчедка.
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Колегите не знам дали са се запознали основно с цялата
преписка, но в предходното заседание беше изразено становище от
колегата Бойкинова, което и аз подкрепям, че може да се приложи
разпоредбата на чл. 481 от Изборния кодекс и на съответните лица
да бъде съставен акт за административно нарушение, тъй като
считам, че това е абсолютно грубо нарушение на Изборния кодекс
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Тук нямаме само изнасяне на
бюлетини. Тук имаме изнасяне на бюлетини, друг човек гласува,
друг се подписва в списъка. Тук имаме и документни престъпления.
Е, как да не е престъпление да положиш подпис?!?. Чисто
престъпление е да положиш подпис за „Иван“ и да се подпишеш?
Какво е това? Това си е престъпление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Сидерова.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, миналия път, когато
обсъждахме, всъщност установихме, че има изрична норма на
Изборния кодекс за изнасяне на изборни книжа от изборното
помещение. Но тъй като Централната избирателна комисия няма
компетентност по Кодекса да съставя актове за установяване на
такова нарушение, ви предлагам да отидем към нормата на чл. 495,
ал. 2 – други нарушения, а именно, когато член на районна,
общинска или секционна избирателна комисия – в случая говорим за
секционните избирателни комисии – наруши разпоредба на Кодекса,
извън случаите по чл. 470 – 494, се наказва с глоба от 20 до 200 лв.
Не е много висока глобата. Говоря за ал. 2. В крайна сметка за член
на секционна избирателна комисия някъде и по средата да бъде
санкцията, която се наложи, която в крайна сметка ще зависи от
областния управител, все е нещо. Предлагам да установим
нарушение на тази норма.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Матева.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, тъй като извън микрофоните
стана дебат относно и наказателното производство, само искам да ви
кажа, че от 29.03.2017 г. от Районна прокуратура – Нови пазар, има
постановление за отказ да образува досъдебно производство и
прекратяват настоящата преписка. Пак казват, да се изпрати на РИК
и на РУ – Каолиново за сведение.
Само да ви кажа, че в тази връзка се налага уточнението, че в
конкретния случай явно се касае за действия, намиращи израз в
предоставяне на възможност за гласуване на трудно подвижни лица
чрез изнасянето на бюлетини извън изборното помещение.
В контекста на тези констатации надделява убеждението, че
липсата на данни за престъпление от общ характер, включително и
на такова по чл. 169 от НК е очевидна, предвид което досъдебно
производство не следва да се образува.
Това са мотивите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, и в оперативен порядък, и на микрофон мисля, че постигаме
тук почти единодушие, че ще бъде разписан проект на решение за
установяване на нарушение по чл. 495, ал. 2 от Изборния кодекс.
Господин Баханов, имате ли още доклади?
Госпожа Сидерова преди това има думата.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Нарушението не е по чл. 495, а във
връзка с чл. 495 – нарушение, които се изброяват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ще бъдат
изброени всички нарушения. И в момента, в който ние видим
решението, ще видим мотивацията. Благодаря.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Тук има полагане на подпис вместо
друго лице, изваждане на бюлетини, нарушаване на правилата за
гласуване на лица със затруднения.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Затова, уважаеми колеги, ще подготвя
проект с разпоредбите, които считам, че са били нарушени, който ще
бъде внесен на следващото заседание, отново за обсъждане. Ако
някой от колегите има допълнения, на самото заседание да бъде
допълнен проектът за решение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Баханов.
Следващ докладчик по тази точка е отново господин
Баханов. Моля, продължете, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-246
от 22.06.2017 г. е постъпило писмо от Общинска избирателна
комисия – Бяла Слатина, с което изразяват несъгласието си със
съставеното в ЦИК негативно мнение за ОИК – Бяла Слатина.
Държат на отбележат, че спазват стриктно разпоредбите на
българското законодателство и в частност Закона за местното
самоуправление и местната администрация. В тяхното решение, с
което са отказали да прекратят предсрочно пълномощията на кмета
на кметство Галиче, са посочени ясни мотиви, които кореспондират
изцяло както с физическата обстановка по случая, така и
разпоредбите на българското законодателство. Като доказателство за
това е решението на Административен съд – Враца, и ни го
посочват, в чийто мотиви се изразява съгласие с действията на
Комисията по събиране на достатъчно доказателства, тълкуване на
разпоредбите на Кодекса на труда по отношение на ползвания от
кмета платен отпуск и т.н.
В мотивите на решението са изложени ясни указания,
подплатени с тълкуване на законови разпоредби, като след влизане в
сила на решението в съда, ОИК – Бяла Слатина, ще проведе
заседание, на което ще прекрати пълномощията на кмета на
кметство Галиче.
Също така ни информира, че интернет страницата е актуална
и съдържа всички, необходими за публикуване документи. Не
смятат за коректно да бъдат поставени и под общ знаменател с други
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общински избирателни комисии, които самоцелно и целенасочено не
провеждат заседания и не изпълняват законова разпоредба. В ОИК –
Бяла Слатина, има членове, които имат огромен опит в
организирането и провеждането на избори. Трима от 11-те членове
на комисията са юристи. Смятат, че техните действия по никакъв
начин не са били нарушение на закона. Точно обратното, те изцяло
са в духа и повелите на законодателството на Република България.
Завършват с надежда за добро сътрудничество от председателя и
секретаря на ОИК – Бяла Слатина.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, следващият докладчик е госпожа Бойкинова. Заповядайте,
госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви акта за
установяване на административно нарушение № 47, който е с вх. №
НС-06-129. Общинска администрация – Ямбол, ни уведомява, че на
посочения адрес не е открито лицето, посочено в акта. Този акт ви го
докладвам за втори път. Първия път направихме опит да го връчим
чрез общинската администрация по постоянния адрес в гр. София.
Установихме, че има настоящ адрес в гр. Ямбол. Лицето не е
намерено и на настоящия адрес.
Предлагам да направим опит да бъде връчен по постоянния
адрес в гр. София, от юристите,
Също така ви докладвам и преписка от областния управител
на област Пловдив, с вх. № НС-05-214 от 22.06.2017 г., качена във
вътрешната мрежа. Тя е относно прекратяване на преписка по
съставен акт от Централната избирателна комисия № 24 против
Бойко Борисов, представляващ ПП ГЕРБ за това, че са нарушени
правилата на Изборния кодекс – чл. 183, ал. 2. В предизборния
плакат, в агитационния материал надписът „Купуването и
продаването на гласове е престъпление“ е по-малък от 10 процента.
Мотивите в този отказ са, че актът не е връчен на
упълномощено лице. Според областния управител господин Паунов
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няма пълномощно. Също така твърдят, че за нарушение на
разпоредбата е предвидено в административно-наказателните
разпоредби глоба, което означава, че актът трябва да бъде срещу
физическото лице. А от акта не става ясно дали е срещу
политическата партия или срещу физическото лице. Считат също
така, че не е описана конкретно фактическата обстановка, при която
е извършено нарушението, за да може да се установи, че точно
лицето, което е вписано като нарушител, е виновно и е извършило
административното нарушение.
Можете да се запознаете с мотивите на областния управител
от област Пловдив.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Бойкинова.
Имате ли още доклади,
госпожо Бойкинова? Моля,
продължете.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Докладвам ви с вх. № НС-22-313 от
22.06.2017 г. пак писмо от госпожа Пламена Панова.
В предното заседание аз ви докладвах неин сигнал, в който тя
се оплака, че не е получила отговор на своя сигнал от Районната
избирателна комисия. Била лишена от изборни права. Ние й
отговорихме, че Централната избирателна комисия не може да
извърши нито проверка, нито да вземе становище, тъй като не е
запозната със сигнала, а Районната избирателна комисия – Велико
Търново, вече не е в правомощия.
Тя не е доволна от нашия отговор и счита, че това, което й е
изпратила Централната избирателна комисия, не е отговор на
нейната жалба.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, с това
изчерпахме точка втора от дневния ред.
Продължаваме с точка трета от дневния ред:
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3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Първи докладчик е
господин Христов. Заповядайте,
господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Колеги, получили сме писмо от община Добрич във връзка с
наше Решение № 3796-ПВР/НР от 18.10.2016 г. Те са отворили
помещение и са прибрали в него избирателни списъци от
националния референдум и от изборите за президент и
вицепрезидент. В тази връзка ни изпращат копие от заповедта на
кмета за създаването на комисията и копие от съответните
протоколи за отварянето на помещенията, за прибирането на
материалите и за запечатването на помещението.
Затова го докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Христов.
Следващ докладчик е
госпожа Нейкова. Заповядайте,
госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, проектът на
решение е с № 4800 и е качен във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали от днешно заседание.
Постъпило е писмо с вх. № МИ-14-17 от 26.06.2017 г. от
кмета на община Иваново с искане за отваряне на запечатано
помещение в общината, в което се съхраняват изборните книжа от
местните избори през 2015 г.
Искането е във връзка с прибиране на книжата от насрочения
частичен избор за кмет на кметство Тръстеник на 02.06.2017 г. и
евентуален втори тур на 09.07.2017 г.
Проектът на решение, както ви казах, е качен във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали. Предлагам ви да вземем решение,
с което да разрешим отваряне на запечатаното помещение,
намиращо се в с. Иваново, ул. „Христо Ботев“ № 4, административна
сграда, в което се съхраняват книжата от местните избори през 2015
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г., като помещението се отвори не по-рано от 20,00 ч. на 02.07.2017
г. с цел прибиране и съхраняване на изборните книжа от частичния
избор за кмет на кметство Тръстеник.
Останалата част е както е обичайната практика на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Нейкова.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар
Томов); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 4818-МИ.
Колеги,

следващият

докладчик

е

господин

Ивков.

Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-14-48
от 23.06.2017 г. Искането е от кмета на община Хисаря Пенка
Делкова. Проектът е качен и можете да го видите в моята папка. В
помещението, в стая № 8, вх. 2, втори етаж се съхраняват книжа и
материали от изборите за народни представители

от 2014 г.,

национален референдум 2013 г., национален референдум 2015 г.,
изборите за президент и вицепрезидент на 23.10.2011 и 30.10.2011 г.,
изборите за Народно събрание от 12.05.2013 г., изборите за Народно
събрание от 05.07.2009 г., изборите за членове на Европейски
парламент от 2009 г., изборите за народни представители от 2017 г.
и изборите за президент и вицепрезидент от 2016 г., национален
референдум 2016 г., избори за общински съветници от 2015 г.
Целта на отварянето е да предадат на Национален архив
книжата и материалите от изборите за народни представители и
Народно събрание от 2014 г. – забележете – национален референдум
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от 2013 и 2015 г., изборите за президент и вицепрезидент от 2011 г.,
изборите за народни представители от 2013 г. и изборите за народни
представители от 2009 г.
Обръщам внимание, докато четете проекта на решение, който
не мисля да прочитам, защото го има качен във вътрешната мрежа и
го вижда всеки, който се интересува, на две особености, които ми
направиха впечатление. Едната е следната. Ние взехме преди
решение книжата от 2009 и 2011 г., за които по принцип не би
следвало да се иска разрешение, преди имахме практика, когато се
поиска само за тях, да пишем, че не е необходимо разрешение и че
помещението може да се отваря. Обаче наскоро взехме едно
решение, че когато има и други книжа и материали, все пак
разрешаваме, за да не става объркване.
Затова и в диспозитива предлагам да разрешим отварянето на
помещението. Обаче има още едно нещо, на което искам да ви
обърна внимание. В проекта, който съм изготвил, има диспозитив, в
който не разрешаваме предаване на книжата и материалите от
националните референдуми от 2013 и 2015 г. поради това, че същите
се съхраняват пет години от произвеждането на референдумите.
Тоест, целта на отварянето - да се предадат книжата от тези
два референдума - е незаконосъобразна, поради което изрично в
диспозитива съм сложил текст, че не разрешаваме предаването им, а
за останалите разрешаваме.
Другото нещо, което ми направи впечатление, е, че в същото
време там се съхраняват книжа и материали от избори за Европейски
парламент от 2009 г., за които не се иска предаването им. Ние обаче
според мен не можем да се произнасяме плюс петитум, макар това
да не е исково производство, и не можем да разрешим нещо, което
не е поискано. Затова казваме за кои не разрешаваме и какво трябва
да се изготви с другите, за които могат да се предадат за оценка,
анализ и т.н. по Закона за държавния архив.
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Това са двете особености на този проект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Ивков.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева); против –
няма.
Решението се приема.
Решението има № 4819.
Моля, продължете, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Имам един доклад за сведение. Изпраща
ни се протокол за комисия, назначена със заповед на кмета на
община Сърница за помещение, което е разпечатано съгласно наше
Решение

№ 4387-НС от 02.03.2017 г. Приложена е заповед на

кмета и протокол. Няма придружително писмо. Входящият номер на
Централната избирателна комисия е поставен върху протокола и е
ПВР-06-167 от 20.06.2017 г.
Докладвам го за сведение на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Ивков.
Следващ

докладчик

в

зала

е

госпожа

Бойкинова.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, и аз ви докладвам за
сведение писмо от кмета на община Опан. В изпълнение на наше
Решение № 4711 относно унищожаване на оставените в общинската
администрация бюлетини – резерв и формуляр от изборни книжа –
ни прилагат заповед от комисията и съответно протокол, съгласно
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който са изброени всички приложения на изборни книжа и
бюлетини, които са унищожени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Бойкинова.
Следващ докладчик е госпожа Цанева. Заповядайте, госпожо
Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам ви проект на решение с
текст, аналогичен на докладвания от колегата Нейкова, във връзка с
частичните избори на 2 юли в община Антоново, област Търговище,
и кмет на кметство Ябълково, община Димитровград.
Независимо от това, че ние нямаме искане от кметовете на
тези общини, но тъй като вече имаме две решения – за Бошуля и за
Тръстеник – ви предлагам да вземем решение, с което да разрешим
достъпа до запечатани помещения, в които се съхраняват изборните
книжа и материали от предшестващи избори, като се осъществи по
реда на т. 30 от Решение № 2662 от комисия от длъжностни лица,
определена със заповед на кмета на община Антоново, област
Търговище и община Димитровград, област Хасково.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Цанева.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване този проект на
решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 4820-МИ.
Моля, продължете, госпожо Цанева.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам да публикуваме на
интернет

страницата

на

Централната

избирателна

комисия

съобщение с текст, че разрешаваме отварянето на запечатани
помещения във връзка с частичните избори, насрочени на 02.07.2017
г., като изброим четирите кметства, където ще се проведат тези
частични избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Цанева.
Колеги, подлагам на гласуване публикуването на това
съобщение.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е

госпожа Сидерова. Заповядайте,

госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, постъпило е
искане от кмета на район „Младост“ – Столична община, за отваряне
на две изборни помещения. Едното е с № 10, в което се съхраняват
изборни книжа и материали от последните произведени частични
избори за кмет на район „Младост“, и помещение № 21, в което се
съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и
вицепрезидент на Републиката, произведени на 23 и 30 октомври
2011 г.
Отварянето на помещението, в което се съхраняват книжата
от изборите от 2011 г., се иска с цел архивиране на тези книжа и
материали, а отварянето на помещение № 10 се иска с цел
преместване на книжата и материалите от частичните избори за кмет
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на район „Младост“ в последното архивно помещение - № 21 – след
архивиране на книжата, което принципно е отредено за тези цели.
Написала съм проекта за решение, който е с № 4803. Първо,
разрешаваме отварянето на помещението, което е с № 21 с цел
извършване на архивиране и предаване на Държавен архив на
съответните изборни книжа като диспозитив, след което описвам, че
достъпът трябва да е по реда на Решение № 3796-ПВР/НР от
18.10.2016 г., да се съставят съответните протоколи, предвидени в т.
29 от това Решение. Второ, разрешаваме отваряне на запечатано
помещение № 10, което се намира в сградата, с цел преместване за
съхранение на книжата и материалите от всичките избори в друго
архивно помещение – посочила съм и номера. Достъпът е по новото
Решение № 4387. За извършеното протоколите да се съставят така,
както са по новото решение, копията от заповедта на кмета и освен
това всички действия по архивирането да бъдат предоставени на
Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Сидерова. Това е проект на решение.
Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Във връзка с доклада на колегата
Сидерова само да спомена, че на мен беше разпределено на доклад
това искане преди може би повече от седмица, но без конкретизация
на помещението, в което се съхраняват книжата от частичните
избори, без посочване на целта на преместването, нито в кое
помещение ще бъдат преместени, поради което се свързах с
администрацията на район „Младост“ и дадох указания да бъде
предоставена

тази

информация,

за

да

бъде

разрешено

разпечатването.
Така че ще присъединя моята преписка към доклада на
госпожа Сидерова.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: И новото им искане вече е с
посочване на конкретните помещения и конкретните дейности.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
проект на решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов); против –
няма.
Решението се приема.
Решението има № 4821-ПВР/МИ.
Следващ докладчик е

господин Баханов. Заповядайте,

господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-06-128 от
22.06.2017 г. е постъпило писмо, подписано от кмета на община
Кочериново, Кюстендилска област, подпечатано с печата на същата,
с което ни уведомяват, че ни изпращат заповед от 15.06.2017 на
кмета на общината и протокол за назначаване на комисия със
заповед от 15.06.2017 г. на кмета на община Кочериново, която след
предаването на книжата от изборите за народни представители,
проведени на 5 октомври 2014 г., подробно описани в протокола от
10.06.2017 г., от комисията, назначена с въпросната заповед, в отдел
„Държавен архив“ и унищожаване на останалите книжа и материали,
ще ни изпратят информация, съдържаща основанието и реда за
отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната
комисия относно ценността на документите и предаването им за
постоянно съхранение, както и унищожаването. Изпратена ни е тази
заповед от 15.06.2017 г. на кмета на община Кочериново, с която е
назначил комисията и която е със задача да отвори обособеното
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помещение, находящо се – подробно описано в заповедта – в което
се съхраняват изборни книжа и материали от проведените на
05.10.2014 г.

избори за народни представители

с цел

освобождаване на помещението за нови книжа и материали,
обработването на настоящите книжа и материали от община
Кочериново и предаването им на „Държавен архив“ на тези,
подлежащи на предаване. Описано е как да се осъществи достъпът и
какви документи следва да съставят и ни е изпратен протокол от
19.06.2017 г., с който комисията е извършила работата и подробно е
описано в какво състояние са намерили книжата и какво е
извършила комисията.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Баханов.
Продължете със следващ доклад, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам вх. № НС14-38 от 23.06.2017 г. до Централната избирателна комисия от
областния управител на област Благоевград относно искане за
отваряне на запечатано помещение в областна администрация, в
което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените
изборите за народни представители през 2014 г., на 5 октомври, от
изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и
национален референдум на 06.11.2016 г. и от изборите за народни
представители на

26.03.2017 г.

Искането е с цел да се извърши експертиза, обработване и
предаване на изборни книжа и материали от произведените избори
за народни представители на 05.10.2014 г. на отдел „Държавен
архив“ – Благоевград. В тази връзка молят да разрешим отваряне на
помещението.
Свързах се с областна администрация на Благоевград токущо, като уточних, че искането за отваряне на тези помещения не са
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по искане на областния управител, а по искане на съответния кмет
на съответната община. Така че, тъй като нямаме данни къде е било
насочено искането на отдел „Държавен архив“ – Благоевград – дали
е било към областния управител и той на основа на това искане е
направил съответното искане до нас, или е до кмета на общината.
Това е техен проблем, да си го уточнят. Дадох указания, че
отварянето на тези помещения, независимо какви книжа и материали
се съдържат в тях, е по искане на кмета на съответната община.
Така че към момента го оставяме без разглеждане, за
сведение.
Уважаеми

колеги,

внасям

уточнение,

че

съгласно

направеното искане от областния управител на област Благоевград е
за достъп до запечатано помещение, обособено хранилище, част от
архивно помещение на областна администрация Благоевград, което
предполага, че това хранилище се намира в сградата на областната
администрация – Благоевград, поради което и явно областният
управител е направил искането за отваряне на въпросното
помещение.
Има и подготвен проект за решение, който, уважаема
госпожо председател, моля да го поставите на разглеждане и, ако
някой от колегите няма предложение за допълнение или за
изменение, моля да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Баханов.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
ни проект на решение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева,
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Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 4822-НС/ПВР/НР.
Това бяха Вашите доклади, господин Баханов? Благодаря.
Следващ докладчик е

господин Чаушев. Заповядайте,

господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-06-133 от
26.06.2017 г. сме получили писмо от кмета на община Велики
Преслав, към което в изпълнение на наше Решение № 4176 от
20.05.2017 г. ни изпраща съответната заповед и протокол във връзка
с предаване на книжа за обработка и последващо предаване на
„Държавен архив“.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Чаушев.
Следващ докладчик е

господин Пенев. Заповядайте,

господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви преписка с вх. №
НС-06-130 от 23.06.2017 г., постъпила от кмета на община
Вълчедръм. Към писмото ни е приложено заверено копие от заповед
№ 599 от 14.06.2017 г. на кмета на община Вълчедръм и протокол за
отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборните
книжа

и

материали

представители

от

произведените

избори

за

народни

на 26.03.2017 г. с цел прибиране на върнатите

избирателни списъци, списъци на заличените лица от ГД ГРАО –
Монтана, което се е случило на 14.06.2017 г. Същия ден книжата са
прибрани в съответното помещение.
Докладът е, разбира се, за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Пенев.
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Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
4.

Доклади

относно

искания

за

изплащане

на

възнаграждения на ОИК.
Отново докладчик е господин Пенев. Заповядайте, господин
Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, връщам на доклад преписка с
вх. № МИ-27-115 от 20.06.2017 г. с искане за изплащане на
възнаграждение от Общинска избирателна комисия – Трън. Това
искане беше докладвано от колегата Катя Иванова на предишното
ни заседание в четвъртък миналата седмица. Касае се за едно
заседание, проведено на 2 юни 2017 г., на което заседание
Общинската избирателна комисия е взела решение за прекратяване
предсрочно пълномощията на кмета на община Трън и съответно за
уведомяването на Централната избирателна комисия да направи
предложение до президента на Република България за насрочване на
частични избори за кмет на община Трън.
На това заседание са присъствали председател, заместникпредседател, секретар и седем членове.
Отложено беше, както си спомняте, взимането на решението
за одобряване на изплащането на това възнаграждение, тъй като
заседанието се е провело в период, в който Общинската избирателна
комисия беше ангажирана с произвеждането и на местния
референдум в община Трън.
Колеги,
предлагам
да
одобрим
изплащането
на
възнаграждението, тъй като възнаграждението, което Общинската
избирателна комисия е получавала за работата си като комисия и по
провеждане на местния референдум, е възнаграждение, определено
само за извършването на тези дейности. За извършване на тези
дейности комисията не е била в пълна заетост, поради което и това
се отразява и на определеното за изплащане възнаграждение по тези
дейности, а и дейностите, които са извършени на това заседание, са
осъществени по различен ред и с различен предмет, поради което
моля да приемем, че искането е основателно и да одобрим
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изплащането на възнаграждение за извършената от комисията
работа на това заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Пенев.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Цанева. Заповядайте, госпожо
Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател!
Колеги, с вх. № МИ-27-116 от 22.06.2017 г. сме получили искане за
изплащане на възнаграждение на ОИК – Чипровци, област Монтана.
Искането е за две дежурства от председателя – на 15-ти и на 16-ти
юни, и заседание, на което са присъствали председател, заместникпредседател, секретар и шест членове.
Дежурствата са били на 15-ти във връзка с получаване на
молба от Мариана Асенова, с която да й бъдат прекратени
пълномощията, и на 16-ти юни, когато са подготвени материалите за
заседанието, проведено на 19.06.2017 г.

На това заседание

предсрочно са прекратени пълномощията и е обявен за избран за
общински съветник следващият в листата.
Затова предлагам да одобрим изплащането на тези две
дежурства и на заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Цанева.
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Колеги,

подлагам

на

гласуване

така

направеното

предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, с това изчерпахме и тази точка от дневния ред.
Следващата точка от дневния ред, е точка пета:
5. Доклад относно Обществения съвет към ЦИК.
Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали са качени три файла – два
уърдовски файла и един……
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Извинете,

господин Томов, само за секунда.
Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води заседанието.
Моля, продължете, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Най-напред бих искал да
докладвам проект за решение относно поисканата от Обществения
съвет промяна в правилата за дейността на Обществения съвет. Ако
си спомняте, на предишното заседание докладвах за сведение тази
преписка под № ЦИК-12-11 от 21.06.2017 г. Тя може да бъде
намерена на тази дата отново във вътрешната мрежа.
Исканата промяна е за мандата на ръководството на
Обществения съвет, като това, което Общественият съвет е решил в
своето заседание на 20 юни, е да поиска ръководството, състоящо се
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от председател и двама заместник-председатели, да се избира за срок
от две години, отново за не повече от два последователни мандата, а
не за срок от шест месеца, както е по действащия към този момент
правилник.
В тази връзка и съм предложил проект за решение, с който да
утвърдим това решение на Обществения съвет. Това е вторият
уърдовски файл, в който е проектът за решение, който предлагам на
вашето внимание. Горният уърдовски файл е приложение към този
проект, в който е описано написаното изменение, каквато ни е
практиката тогава, когато сме променяли правилата на Обществения
съвет.
Аз предлагам да не го чета абзац по абзац, тъй като обърнах
внимание на най-важната промяна. Може би да го погледнете и да го
обсъдим.
РЕПЛИКА: Има ли други промени?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Няма други промени. Само тази промяна
е.
Решението е взето единодушно, доколкото разбрах.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, имате ли въпроси,
мнения?
Заповядайте, колега Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз нямам нищо против това, но ми се
струва, че трябва да се добави, че става въпрос в рамките на мандата
на Централната избирателна комисия. Защото иначе два пъти по две
години може мандатът на ръководството да излезе извън мандата на
Централната избирателна комисия и да си бъде и в следващата
комисия. А следващата комисия би трябвало да си има отново такъв
обществен съвет.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Господин Томов, Вие
приемате ли това предложение?
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Това звучи резонно. Това, за което
веднага се замислих, ….( Реплики извън микрофоните)
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Тогава аз съм против да бъде две
години.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Тогава и аз ще съм против,
ако не включим това изменение.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, аз имам малко по-различно мнение
от това на колегата Христов, защото мисля, че Общественият съвет
съгласно Изборния кодекс е към Централната избирателна комисия,
а не конкретно към тази Централна избирателна комисия. Затова
мисля, че това не е проблем при този състав.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз намирам резон в предложението на
колегата Христов, тъй като евентуален избор на нова Централна
избирателна комисия изисква сработването на този нов състав на
комисията със състава и ръководството на Обществения съвет.
Общественият съвет, разбира се, може да преизбере ръководството,
което е било по време на изтеклия мандат на Централната
избирателна комисия. Може би би било редно да се обвържат двете
събития – приключването на мандата на Централната избирателна
комисия

с

евентуалното

преизбиране

на

ръководство

на

Обществения съвет. Но ми се струва, че това няма как да бъде
отразено в т. 5.1. Това изисква друга точка от правилника. Не знам
дали ще се съгласите с мен. Евентуално да бъде съгласувано с
Обществения съвет, за да вземат първо те решение в този смисъл,
което ние да утвърдим, каквато е досегашната ни практика.
Тоест, моето предложение е да утвърдим сега това решение, а
този въпрос да бъде поставен пред Обществения съвет и евентуално
обсъден на друго обсъждане, за да въведем и такава промяна.
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Нямаме решение на Обществения съвет за такава промяна.
Досега не сме им налагали промяна в правилата, без те да са взели
решение относно тази промяна. Това е съображението ми.
С това приключвам изказването си.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз взимам думата по
желание след колегата Цветозар Томов. Аз не само че подкрепям
становището на колегата Христов, но да си представим хипотеза, в
която за кратко време няма ЦИК – примерно. Добре, не може да има
такава хипотеза.
Категорично подкрепям становището на колегата Христов и
считам по принцип, че трябва да бъде подложено на гласуване да
предложим на Обществения съвет. Ако го приемат, след това да
бъде…
Не съм съгласна с това сега да се гледа това решение, а след
това да се взима допълнително друго.
Затова ще подложа на гласуване предложението на колегата
Христов. Ако трябва, той ще го повтори.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Аз подкрепям казаното от
колегата Цанева и смятам, че ако има някакви промени в Изборния
кодекс

относно

мандата,

относно

това

дали

Централната

избирателна комисия ще бъде постоянно действащ орган, както е
сега, или не, то тези изменения ще касаят и Обществения съвет,
който е орган към Централната избирателна комисия. Независимо от
персоналния състав на тази комисия, винаги в една държава трябва
да има орган, който да организира избори. И когато законодателят е
преценил, че ще има Обществен съвет към него, той е към органа.
Така че аз смятам, че независимо от това какъв е персоналният
състав при конституиране на следваща комисия, тя винаги има право
да промени правилата на Обществения съвет, да приеме нови и
тогава би следвало с тази промяна на тези правила да се промени и
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мандатът на ръководството на Обществения съвет. Нищо не пречи в
момента да приемем това предложение, което колегата Томов
докладва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Матева.
Първи беше господин Томов, след това – господин Ивков.
Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, видимо въпросът е спорен и се
изразяват

различни

мнения.

Това,

което

ще

направя

като

алтернатива на предишното ми предложение, е да отложим
вземането на това решение за четвъртък. Няма нищо фатално в това
и междувременно да консултираме този въпрос и с Обществения
съвет. Би било добре да вземем и тяхното мнение. От тази гледна
точка го предлагам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, постъпи
процедура за отлагане, която съм длъжна да подложа на гласуване.
Колеги, моля, гласувайте предложението за отлагане.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 7 (Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Румен Цачев, Цветозар Томов); против – 9 (Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Мартин Райков,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева).
Предложението не се приема.
Колеги,

не

постигна

необходимото

мнозинство

това

предложение. Продължаваме с изказванията.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, аз апелирам към вас и изказвам
мнение в същото време да не преувеличаваме ролята на Централната
избирателна комисия, залегнала в чл. 55, ал. 2 от Изборния кодекс. А
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там всички знаем, че е казано, че Общественият съвет си приема
правилата, а Централната избирателна комисия ги одобрява.
Тук, макар че съм съгласен по принцип с мнението на
госпожа Цанева и

госпожа Матева, малко като реплика към

госпожа Матева ще кажа, че не може следващата ЦИК и която и да е
ЦИК, да изменя техните правила. Ние сме оторизирани само да ги
одобрим.
Според мен смисълът на този текст и ролята му е, ако има
нещо крещящо, ако има спор в Обществения съвет, ако има нещо
вътре в правилата, което противоречи на добрите нрави, тогава да се
намеси Централната избирателна комисия. А иначе Общественият
съвет освен орган към Централната избирателна комисия е и орган,
който следи за

прозрачността и ефективността на работа на

Централната избирателна комисия. По този начин се дава една
възможност обществото чрез Обществения съвет – поне такъв е
замисълът според мен на законодателя – да упражнява един контрол
върху работата на Централната избирателна комисия, без да има
възможност да се налага над Централната избирателна комисия. Но
и ЦИК според мен не трябва да се намесва в случаи, които грубо не
нарушават закона, правилата или морала и които пък още повече са
взети с пълно единодушие.
Поради това аз ще подкрепя мнението, изказано от колегите
Матева и Цанева, че тази промяна ние трябва да я одобрим, защото
не виждам смисъл и никаква – нито правна, нито друга – логика да я
разискваме и да не я одобряваме. Тя е взета с пълно единодушие от
Обществения съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Ивков.
Има ли други желаещи за изказвания? Не виждам.
Госпожо Мусорлиева, не бях в тази част на заседанието,
постъпило е предложение в зала от господин Христов.
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Господин Христов, бихте ли го повторили, за да го подложа
на гласуване?
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Предлагам към предложението,
което е направено за удължаване самия мандат на председателя и на
заместник-председателите от шест месеца на две години и за не
повече от два последователни мандата, да бъде добавено или като
нова точка, или тук някъде да се намери място, да бъде добавено, че
става въпрос в рамките на мандата на Централната избирателна
комисия, защото за мен Общественият съвет е към Централната
избирателна комисия, а не към администрацията на Централната
избирателна комисия, която е постоянна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Христов.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин
Христов.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 5 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Румен
Цачев); против – 9 (Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
Предложението не се приема.
Колеги, това предложение за допълнение не постигна
необходимото мнозинство.
Виждам желаещи за обяснение на отрицателни вотове. Първи
е господин Ивков, след това – господин Томов.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз гласувах против, защото макар и да
има формална логика, чисто техническа с оглед работата и
сработването в предложението на господин Христов, считам, че
всяко интервениране в правилата на Обществения съвет – за да не си
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повтарям предишното изказване – особено пък по такива въпроси
като за ръководството, биха могли да бъдат изтълкувани зле и не се
очаква според мен там да се намесва Централната избирателна
комисия, особено пък в случаи, когато не противоречи на закона и
няма спор между самите организации, членове на Обществения
съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Ивков.
За обяснение на втори отрицателен вот има думата господин
Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: И моите мотиви са донякъде сходни с
тези на колегата Ивков. Аз по принцип смятам предложението на
колегата Христов за смислено и разумно, защото би гарантирало
една добра координация между Обществения съвет и действащата
ЦИК. Но не смятам за редно ние да внасяме промени в правилата за
дейността на Обществения съвет, които не са предложени все още от
самия Обществен съвет и в този смисъл направих предложение
първо това да бъде консултирано с тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Томов.
За обяснение на трети отрицателен вот има думата госпожа
Солакова. Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тъй като мотивите са ми много
различни от мотивите на двамата колеги, които обясниха
отрицателния си вот, затова държа да го кажа.
Гласувах против, защото предложението противоречи на
цялостното

ми

разбиране

за

държавно

управление

и

за

приемственост в управлението и в тази връзка категорично винаги
съм се противопоставяла на принципа „Светът започва от мен“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, след като постъпилото предложение в зала не постигна
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необходимото мнозинство, остава ми, колеги, да подложа на
гласуване така предложения проект на решение.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);
против – 3 (Владимир Пенев, Емануил Христов, Мария Мусорлиева).
Решението се приема.
Решението има № 4823.
Заповядайте за обяснение на отрицателен вот,

госпожо

Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, гласувах против,
не защото съм против решение на Обществения съвет, което те са
взели единодушно, а по простата причина, че не съм убедена, че са
обсъдили дори нашите доводи, изложени в предложението на
колегата Христов. Може би, ако бяхме проговорили това с тях,
нямаше да има никакъв спор. Но ние винаги се изживяваме –
противно на предишен отрицателен вот – така, като че ли началото и
краят на света започва от нас.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Мусорлиева.
Има още доклади по тази точка от дневния ред.
Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, аз всъщност не знам, Вие ще
кажете, госпожо председател, но има и предложение за приложение
към Решение № 4823. Дали да го гласуваме чисто формално?
О,кей. В такъв случай нека докладвам и за сведение
преписката, озаглавена „ЦИК- 1212“, с която Общественият съвет ни
предоставя своя анализ на парламентарните избори през 2017 г. –
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подготовката и провеждането им. Доколкото знам, този текст ще
бъде представен и пред комисията съвсем скоро.
Но все пак, колеги, да кажа, че той се намира във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали.
Докладвам го за сведение. Благодаря.
Колеги, продължаваме със следваща точка – точка шеста –
от дневния ред:
6.

Доклад от комисията за самолетни билети.

Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, както знаете, с протоколно
решение беше избрана комисия, която да проведе и осъществи
поръчката за избор на фирма, която да осъществява доставка на
самолетни билети за 2017 и 2018 г. и тази комисия е назначена със
съответната заповед от председателя на Централната избирателна
комисия, като съобразно тази заповед срокът за работа, в който
трябваше да приключи комисията и да направи доклада си до
Централната избирателна комисия, беше 26.06.2017 г.
В четвъртък, 22.06.2017 г. комисията, избрана и назначена
със заповедта на председателя на Централната избирателна комисия,
се събра на свое заседание, извърши публичната част от работата,
тоест,

отвори

офертите,

извърши

класиране

съобразно

методологията, одобрена от Централната избирателна комисия, в
резултат на което се получи така, че трима от участниците получиха
максимален брой точки. Но освен че получиха максимален брой
точки, тяхното предложение беше по-благоприятно с повече от 20
процента от това на останалите двама участници в процедурата, тъй
като бяха подадени общо пет оферти. В резултат на това беше
наложително до тези трима участника да бъде изпратено писмо, с
което да се поиска писмена обосновка, която да обоснове поблагоприятното предложение, като съгласно Закона за обществените
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поръчки срокът, който следва да бъде предоставен на фирмите за
даване на тази обосновка, е пет дни. Този срок изтича днес, поради
което и обективно не беше възможно комисията да свърши своята
работа във вчерашния ден и днес да докладва предложението си от
резултата от проведената обществена поръчка.
В тази връзка предложението ми е с протоколно решение да
одобрим изменение на заповедта, с която е назначена комисията,
като удължим само в частта за срока на работа, като удължим срока
до 30.06.2017 г., като проектът на тази заповед е публикуван във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Така че, колеги, ако
искате, моля да се запознаете, след което да вземем такова решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Пенев.
Уважаеми колеги, предполагам, че вече сте се запознали,
поради което подлагам на гласуване удължаване на срока.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова); против – няма.
Предложението се приема.
ВЛАДИМИР

ПЕНЕВ:

Ако

ми

позволите,

госпожо

председател, още един доклад в тази връзка.
Колеги,
провеждали

както

знаете,

обществените

винаги

поръчки,

комисиите,
сме

взимали

които
и

са
сме

осъществявали кореспонденцията с кандидатите при необходимост
от представяне на допълнителни документи или писмени обосновки
или друга информация във връзка с осъществяване на процедурите.
Затова ви моля, тъй като все пак по закон правомощията са
на възложителя, който в случая е Централната избирателна комисия
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и се представлява от нейния председател, да вземем решение, с
което по принцип както за работата на тази комисия, така и
занапред, за да не трябва да го взимаме всеки път, да се упълномощи
самата комисия да провежда тази кореспонденция, за да може това
да се случва оперативно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Както изисква и
Законът за обществените поръчки.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение – за
одобрение и за в бъдеще.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, изчерпахме тази точка от дневния ред.

Колеги, продължаваме с точка седма от дневния ред:
7. Доклади по писма.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
докладна записка за последващо одобрение - № 09-110 от 22.06.2017
г. и № 09-111 от същата дата. Това са две докладни записки във
връзка с протоколни решения на Централната избирателна комисия
за упълномощаване на членове на комисията да заместват
председателя при отсъствието на председател и на заместникпредседател в периода 29 – 30 юни 2017 г., както и следващата
седмица.

39
За целта е необходимо да бъдат осигурени електронни
подписи на госпожа Ганчева и на госпожа Матева. Писмата до
господин Филипов са изпратени с вчерашна дата с изх. № ЦИК.00496 и ЦИК-00-495.
Моля за вашето одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам
на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Румен Цачев, Севинч Солакова);

против –

1 (Румяна

Стоева-Сидерова).
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като споразумението ни
с Народното събрание изтича на 30 юни, подготвено е проектописмо в тази връзка. Моля да изпратим писмо до председателя на
Народното събрание с искане за удължаване срока на действието на
споразумението с подписване на анекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова);
против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
писмо, което получихме от Печатница на БНБ с оглед предстоящите
частични избори за кметове на 2 юли 2017 г., с вх. № ЧМИ-26-9 от
26.05.2017 г. са ни изпратили графика за предаване на бюлетините.
Това ще се осъществи на 29 юни за община Антоново, за 30 юни за
останалите три Общински избирателни комисии и общини за
частичните избори за кметове.
Предлагам ви в тази връзка до ОИК – Антоново,
Димитровград, Иваново, Септември и кметовете на съответните
общини с копие до изпълнителния директор на Печатница на БНБ да
изпратим едно писмо, с което да обърнем внимание на начина на
представителство

в

Печатница

на

БНБ

при

получаването,

позовавайки се и на Решение № 3053 от 2016 г. относно контрола
при отпечатване на бюлетини.
Писмото се намира във вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Колеги, подлагам на гласуване изпращането на това писмо до
съответните Общински избирателни комисии.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви един
протокол от Клио травел ООД за осигуряване на самолетен билет на
27 май 2017 г. във връзка с извънредното заседание на Централната
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избирателна комисия. В тази връзка ви докладвам разход от 117 лв.
да бъде одобрен за изплащане, като се възложи на администрацията
и се упълномощи председателят за всички необходими действия или
пък заместващия председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева);

против – 3

(Камелия Нейкова, Мартин Райков, Румен Цачев).
Предложението се приема.
Благодаря. Моля, продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ ЦИК-00-491 от 23.06.2017 г. В запечатан плик са ни представени
потребителско име, парола на електронния адрес на служител от
администрацията на ЦИК – Атанаска Ямачева.
Докладвам го за сведение на Централната избирателна
комисия. За ползване със здраве от колегата.
Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-03-11 от
26.06.2017 г. Това е едно писмо от главния секретар на
Министерския съвет, адресирано до председателите на държавните
агенции

и

държавни

комисии,

изпълнителни

директори

на

изпълнителните агенции, ръководителите на административни
структури,

създадени

със

закон,

ръководителите

на

административни структури по чл. 60 от Закона за администрацията
и ръководителите на административни структури, отчитащи се пред
Народното събрание.
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Както виждате, не виждам никъде мястото на Централната
избирателна комисия като независим държавен орган, създаден с
Изборния кодекс. В тази връзка докладвам ви това за сведение, а
иначе писмото е за събиране на информация за състоянието на
заплащането на служителите в държавната администрация към 1
юли 2017 г.
Мисля, че сме писали в тази връзка до главния секретар.
Колеги, докладвам ви с вх. № ЦИК-09-114 от 26.06.2017 г.
докладна записка за сторниране на обороти по сметката на
Централната избирателна комисия, по която се залага лимит за
плащания по СЕБРА. Представен ни е проект на писмо до
Министерството на финансите, дирекция „Държавно съкровище“ с
приложена справка, подписана от главния счетоводител госпожа
Силвия Грозданова. В справката са приложени указанията на
министъра на финансите за действия в тези случаи.
Предлага се да изпратим писмо, за да получим разрешение от
Министерство на финансите, което да бъде доведено до знанието на
БНБ

–

Централно

управление,

да

сторнира

оборотите

на

Централната избирателна комисия. Посочена е и сумата, която в
момента се намира по тази сметка, по която се залагат лимитите за
плащания в размер на 1046,03 лв., представляващи възстановени
разходи по издръжката и от един трансфер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Колеги, подлагам на гласуване извършването на тези
действия и изпращане на това писмо.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева); против – няма.
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Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, има още една
докладна записка, изготвена от госпожа Грозданова - вх. № ЦИК09-113 от 26.06.2017 г. - за извършване на промяна по бюджета на
Централната избирателна комисия във връзка с одобрени справки за
изплащане на възнаграждения на общински избирателни комисии за
проведени заседания и дежурства. Подготвено е писмо до министъра
на финансите, с което да го уведомим за извършените корекции, за
което да упълномощим председателя на Централната избирателна
комисия. Спазени са изискванията на Закона за публичните
финанси, както и указания в тази връзка. Става въпрос за 23 482 лв.
Посочени са общините в приложението към докладната записка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-09109 от 22.06.2017 г. Това е докладна записка на госпожа Манолова
във връзка с изпълнение на протоколно решение на Централната
избирателна комисия. След заседанието на 22.06.2017 г. ми беше
предоставена тази докладна заедно с приложена документация във
връзка с възлагане на обществена поръчка с предмет „предоставяне
на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна
комисия“.
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Както и вчера на работното заседание на работна група стана
въпрос, ние обсъдихме вчера - говорила съм с госпожа Манолова –
налага се да се прецизира и да се редактира съответно тази
документация, много внимателно да се прегледа. Предполагам, че тя
вече я е възложила. След изготвяне на окончателната редакция на
документацията, тогава ще помоля да се предостави на вниманието
на цялата комисия, за да може всички да се запознаят и да приемем
съответното решение.
Отново за сведение – в този случай нямам никаква
възможност да докладвам и първи впечатления от бегъл дори поглед
върху документацията, днес ми е предоставена, вх. № ЦИК-09-115
от 26.06.2017 г. Това са изготвени документи за възлагане на
обществена поръчка с предмет „предоставяне на стенографски
услуги за нуждите на Централната избирателна комисия“.
Уважаеми колеги, след заседанието ще се запознаем. Моля и
вие да го направите. В случай на необходимост отново ще бъде
възложено на администрацията да извърши съответните корекции.
Докладвам го за сведение на днешното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Колеги, следващ докладчик е госпожа Ганчева.
Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води заседанието.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, госпожо
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение
постъпили в Централната избирателна комисия декларации за липса
на конфликт на интереси, които ще бъдат попълнени от госпожа
Манолова и Тихолова във връзка с това, че са членове на екипа на
съвместния ни проект с Държавната агенция за електронно
управление.
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В тази връзка ви докладвам, че срещата, за която изпратихме
писмо, че ще бъде проведена в Централната избирателна комисия
между естонците с оглед обмяната на опит във връзка с
електронното гласуване и управление, се отлага. Днес с госпожа
Манолова, съгласувано и с председателя, се е свързал Светлогор
Киров, ръководител на проекта, като те поддържат пряка връзка с
естонците и поради някакви логистични причини евентуално
другата седмица ще бъде срещата, за което допълнително ще бъдем
уведомени, съответно и Централната избирателна комисия.
Това го докладвам за сведение.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-07-64-4 от
26.06.2017 г. Това е напомняне във връзка с покана за
Международната конференция „Създаване на бюлетини и отчитане
на

гласове,

използване

на

технологии

за

увеличаване

на

прозрачността на избирателния процес“ – 1 – 2 септември 2017 г.
Това е поканата от Генералната асамблея на световните избирателни
органи.
Отново го докладвам за сведение. На следващото заседание
евентуално, тъй като срокът е до 30 юни, да вземем решение за
участие в Генералната асамблея.
Докладвам ви вх. № ЦИК-09-112 от 26.06.2017 г. Това е
информация от

госпожа Манолова, директор на Дирекция

„Администрация“ и Веселина Тихолова, експерт ЕКАТТЕ, относно
проведени срещи с екипа за управление по проекта „Изграждане и
внедряване на пилотна система за дистанционно електронно
гласуване, като, колеги, ви предлагам да се запознаете и в случай, че
възникнат въпроси, да ги поставим пред участниците в екипа и да
отговорим или пък след запознаването с оглед информацията, ние да
предприемем някакви действия във връзка с изпълнението на
проекта.
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Докладвам ви вх. № ЦИК-07-72 от 26.06.2017 г. ведно с
превод. Това е покана от посолството на Република Корея в София
за азиатски фестивал в неделя, 2 юли 2017 г., от 10,00 ч. до 20,00 ч. в
Борисовата градина – София.
Докладвам го за сведение и евентуално, ако някой желае, да
го посети.
Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-00-494 от 26.06.2017 г. Това
е получена информация от „Информационно обслужване“ АД във
връзка с наше изходящо писмо по повод разглеждане на заявление за
достъп до обществена информация. Сега го докладвам за сведение.
Информацията ще бъде съобразена от комисията при изготвяне на
отговор или проект на решение, който ще бъде внесен в законовия
срок в Централната избирателна комисия.
Това е към момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, пропуснала съм т. 6а, която беше нова
точка от дневния ред.
Преминаваме към точка 6а от дневния ред:
6а. Отчет по договор.
Заповядайте, господин Христов. След това ще продължим с
точка седем.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, аз ще бъда съвсем кратък.
С писмо № ЦИК.00-492 от 26.06.2017 г. сме получили писмо,
придружено с приемо-предавателни протоколи от „Информационно
обслужване“ АД във връзка с отчета на Договор № 8 от
01.07.2016 г., сключен между „Информационно обслужване“ АД и
Централната избирателна комисия, който касае предоставяне на
услуги за актуализация на съдържанието на официалната интернетстраница на Централната избирателна комисия с всички други
изисквани от Централната избирателна комисия

- доработка на

страницата и т.н. и тъй като в самия договор пише, че отчетността е
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на тримесечие, представени са ни протоколи за извършената работа
за срока от 24.03.2017 г. до 23.06.2017 г., тъй като така вървят просто
отчетните периоди. В приемо-предавателния протокол е написано
какво е свършено като поддържане на информацията, на базата
данни, на всички други изисквани от нас неща. Към протокола са
приложени два броя СD-та, в които се съдържа копие от
информацията през този период, когато е била актуализирана.
Затова аз предлагам Централната избирателна комисия да
приеме със свое решение, че приемаме без забележки и възражения
извършените от изпълнителя дейности и в тази връзка предлагам да
упълномощим

председателя

и

секретаря

на

Централната

избирателна комисия да подпишат приемо-предавателния протокол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Христов.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Госпожо Сидерова, заповядайте.
Връщаме се на точка седма от дневния ред:
7. Доклади по писма.
Заповядайте, госпожо Нейкова. Докладите на

госпожа

Сидерова ще останат за следващото заседание, както и на госпожа
Цанева.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ ЦИК-00-490 от 23.06.2017 г. Писмото е от Държавна агенция
„Електронно управление“ по повод нашето запитване, което им
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бяхме изпратили на 21.06.2017 г. по поставените от вестник
„Монитор“ въпроси, свързани с провеждането на симулациите за
дистанционното електронно гласуване и какво е развитието по този
пилотен проект.
Писмото е разпределено на колегата Ганчева и на мен и
становището на Държавната агенция „Електронно управление“ се
намира в папката на колегата Ганчева. Аз съм подготвила въз основа
на това становище информацията, която е публична по проекта,
публикувана на нашата страница, на страницата на Държавната
агенция „Електронно управление“, както и на информационния
портал за структурните фондове на Европейския съюз.
Предлагам ви това писмо да го приемем, ако го одобри
Централната избирателна комисия, с протоколно решение и да го
изпратим за съгласуване от Държавната агенция „Електронно
управление“.
В тази връзка ви информирам, че проведох разговор с
господин Слетлогор Киров, който е ръководител на екипа по
проекта и в работен порядък ви предавам и тяхното желание, когато
трябва да се подготви публична информация по поставени въпроси,
свързани с изпълнението на отделните дейности по проект, да
координираме отговорите ни, независимо към коя институция е
отправено запитването с оглед на това, че сме партньори в този
проект.
Така че и поради това ви предлагам, ако одобрите
съдържанието на писмото, да го изпратим на агенцията.
В отговора до вестник „Монитор“ съм посочила кога е
подписан административният договор, какви дейности са включени.
На конкретното запитване кога ще се проведат трите симулации не
можем да се ангажираме в момента с конкретна дата с оглед на това,
че преди това трябва да бъде извършена дейност 1 по проекта, а
именно проучване на добрите практики. Също така даваме отговор и
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на това, че Държавната агенция „Електронно управление“ е обявила
обществена поръчка за информация

и публичност на няколко

проекта, един от които е тази пилотна система и както и че предстои
да бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за
дейност 1 по проекта и къде може да бъде намерена повече
информация.

На този етап мисля, че тази информация е напълно достатъчна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Нейкова.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Камелия
Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Ивков, за Вашия доклад.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС00-338. Писмото е публикувано във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали. На една полиция пращаме това, което ни е
изпратило "Информационно обслужване" АД за една жена, която е
гласувала с електронно заявление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

подлагам на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
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Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, с това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
Свиквам следващото заседание в четвъртък, 29 юни 2017 г. в
10,30 ч.
(Закрито в 12,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева

