
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 547

  

На  4  юли  2017  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Заповед за одит на Сметната палата.

Докладва: Мария Мусорлиева

1а. Доклад  от  комисията  за  провеждане  обществената 

поръчка за избор за доставчик на самолетни билети.

Докладва: Владимир Пенев

2. Доклад относно подписване на споразумение с МРРБ.

 Докладва: Росица Матева 

3. Доклад относно отчет за произведените частични избори 

на 2 юли 2017 г.

Докладва:  Емануил Христов

4. Доклад относно провеждането на местен  референдум в с. 

Чернево, община Суворово.

Докладва: Александър Андреев

5.  Доклад  относно прекратяване  пълномощията  на  кмет  на 

кметство с. Скалак, община Руен, област Бургас.

Докладва: Александър Андреев

6.  Доклад  относно  заявления  по  Закона  за  обществена 

информация.

Докладва: Йорданка Ганчева

7.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.



Докладват: Росица Матева, Мария Бойкинова,

Емануил Христов, Ерхан Чаушев

8. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.

Докладват: Росица Матева, Румен Цачев

9. Доклади-отговори на писма до ГДБОП и Полиция.

Докладва: Ивайло Ивков

9а.  Поправка  на  техническа  грешка  в  Решение  №4819  на 

ЦИК.

Докладва: Ивайло Ивков

10. Анализ на Обществения съвет – начало на обсъждане.

Докладва: Мария Мусорлиева

11. Доклади по писма.

Докладват: Севинч Солакова, Ивайло Ивков, 

 Йорданка Ганчева, Емануил Христов, Мария

Мусорлиева, Росица Матева, Ерхан Чаушев 

12. Разни.

Докладват: Катя Иванова, Росица Матева

ПРИСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева  Севинч  Солакова, 

Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,   Владимир  Пенев,  Георги 

Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен 

Цачев, 

ОТСЪСТВАХА:   Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова, 

Цветозар Томов, Иванка Грозева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, 

Румяна Сидерова и Таня Цанева. 

Заседанието  бе  открито  в  11,00  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател на Комисията. 

* * *
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Здравейте, 

уважаеми колеги!  Започна  нашето  редовно  заседание на  4  юли 

2017 г. Присъства необходимият кворум от членове на Централната 

избирателна  комисия,  всички останали,  които  за  момента  не  са  в 

зала, отсъстват по обективни причини.

Виждате  качен  във  вътрешната  мрежа  дневният  ред. 

Заповядайте,  ако  имате  да  се  включите.  Заповядайте, господин 

Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Моля да добавите точка в дневния ред, 

която да е доклад от комисията за провеждане обществената поръчка 

за избор за доставчик на самолетни билети.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Записвам  като 

точка 1а. Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Ако може в точката доклади по писма да 

ме включите, госпожо председател.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Включвам  ви. 

Включвам и себе си в тази точка. Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В отваряне на помещения и доклади по 

писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Други  има  ли? 

Уважаеми колеги, моля ви да гласуваме дневния ред с направените 

допълнения. Режим на гласуване.

През това време да кажа отсъстващите:  госпожа Алексиева, 

госпожа Грозева в  отпуск,  госпожа Нейкова в  отпуск,  господин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова,  Цветозар  Томов и 

госпожа Цанева.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  

Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев).

 По първа точка от дневния ред.

Точка 1. Заповед за одит на Сметната палата.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: По първа точка от 

дневния  ред,  уважаеми колеги,  ви  уведомявам,  че  със  заповед  от 

днес № ОД-01-02-109 от 4 юли 2017 г. на основание чл. 38, ал. 1 от 

Закона за Сметната палата и във връзка с изпълнението на програма 

за  одитната  дейност  на  Сметната  палата  на  Република  България 

имаме  проверка.  Възложена  е  на  одитен  екип  в  състав:  госпожа 

Даниела  Димитрова,  господин  Тодор  Николов,  госпожа  Саша 

Попова.  Посрещнах  колегите  от  Сметната  палата,  връчиха  ми 

заповедта. 

Вчера  съм  проверила  счетоводството  на  Централната 

избирателна комисия и бях уверѐна, че всичко е в ред. Подписах и 

документи, които трябваше да бъдат подписани.

Това – за сведение по първа точка.

По  точка 1а -  доклад за доставчика на самолетни билети - 

заповядайте, господин Пенев.

Точка 1а.  Доклад от комисията за провеждане обществената 

поръчка за избор за доставчик на самолетни билети.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа в моя 

папка  има  подпапка  „Самолетни  билети”.  В  нея  се  публикувани 

двата протокола – протоколът, който беше утвърден на предходното 

на заседание, и протоколът от проведения на 30 юни 2017 г. жребий 

за избор на изпълнител.

Накратко  ви  докладвам.  На   30  юни  се  състоя  публично 

заседание на комисията за провеждане на тази обществена поръчка. 

На него присъстваха упълномощени представители на двете фирми, 

класирани  на  първо  място,  измежду  които  следваше  да  бъде 

извършен  жребий  по  правилата  на  утвърдената  документация  за 

провеждане  на  обществената  поръчка.  Преди  самото  заседание 

билети  с  имената  на  двете  фирми  бяха  поставени  в  непрозрачни 

пликове, които бяха запечатани. В присъствието на упълномощените 

представители  беше  изтеглен  единият  от  двата  билета  и  на  него 

пишеше името на Аргус Травел Интернешънъл ЕООД. Беше отворен 
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и вторият плик, за да се убедят участниците, че във втория плик е 

билет  с  наименованието  на  другия  участник,  класиран  на  първо 

място.  По този начин беше осъществена процедурата на избор на 

изпълнител чрез жребий.

Моля  ви  да  приемем  решение,  с  което  да  бъде  утвърден 

изготвеният на 30 юни протокол за така проведеното заседание. Да 

бъде обявен за изпълнител на обществената поръчка „Аргус Травел 

Интернешънъл”  ЕООД.  Моля  също  така  да  приемем  работата  на 

външния експерт,  член на комисията,  и да одобрим изплащане на 

неговото възнаграждение, което е в размер на 200 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване, ако нямате допълнителни въпроси.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  

Солакова).

Точка втора – доклад относно подписване на споразумение с 

МРРБ. Заповядайте, госпожо Матева.

Точка  2.  Доклад  относно  подписване  на  споразумение  с 

МРРБ.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, информирам ви, че 

така както гласува Централната избирателна комисия на предходно 

заседание,  е подписан вече протоколът за достъп до регистъра на 

Национална  база  данни  „Население”  между  Министерството  на 

регионалното  развитие  и  благоустройството  и  Централната 

избирателна комисия с дата 29 юни 2017 г., датата на предходното 

заседание,  когато  одобрихме  подписването  и  упълномощихме 

представляващия тогава ЦИК да подпише от името на Централната 

избирателна комисия. Сканирано копие на подписания протокол се 

намира в папка с моите инициали от днешно заседание.
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Информирам ви също така,  че  двете  лица,  които  определи 

Централната  избирателна комисия да  имат достъп до Национална 

база  данни  „Население”  от  името  на  Централната  избирателна 

комисия, а именно Милена Радославова и Веселина Тихолова вчера 

са  били  в  Министерството  на  регионалното  развитие  и 

благоустройството, за да им бъдат дадени всички кодове за достъп. 

Така че вече можем да извършваме необходимите справки.

В  тази  връзка  и  с  оглед  изпълнение  решението  на 

Централната избирателна комисия ви предлагам да погледнете в моя 

папка в ексел формат има подготвен регистър, който сме гласували 

да бъде създаден, със съответната информация. Регистърът ще бъде 

воден  от  двете  лица,  които  ще  имат  достъп  до  Национална  база 

данни  „Население”,  като  предложението  е  този  регистър,  ако 

одобрим бланката така както е предложена, да бъде отпечатан във 

форма  А3  под  формата  на  книга,  за  да  бъде  воден  на  хартиен 

носител, като Милена Радославова и съответно Веселина Тихолова 

във  времето,  в  което  я  замества,  ще  попълва  този  регистър  и  в 

електронен формат и всеки месец ще бъде разпечатвана справка от 

този  регистър  в  електронен  формат,  която  да  бъде  довеждана  до 

знанието  на  Централната  избирателна  комисия  в  изпълнение  на 

протоколното решение, за да бъдем информирани какви справки са 

извършвани в Национална база данни „Население”. 

Погледнете  графите  и  колоните  на  регистъра.  Ако  имате 

някакви  предложения  за  промени  или  за  допълнения,  моля  да  ги 

направите.

Докато ги гледате, да обсъдим два въпроса само. Обемът и 

видът  на  справката,  която  е  четвърта  колона,  идеята  е  там  да  се 

записва  като  обем дали  за  едно  или  за  повече  лица  се  извършва 

справката и по какъв признак е справката – дали е по ЕГН, дали е по 

три  имена,  по  постоянен  адрес  или  настоящ  адрес.  Тази  справка 

обаче ще бъде извършвана в Национална база данни „Население” и 

сваляна като информация. Освен на хартиен носител за нуждите на 

члена  на  ЦИК,  който  е  възложил  извършването  на  справката,  тя 
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някъде  трябва  да  бъде  съхранявана.  Имаше  предложение 

включително в електронния регистър да има линк към тази справка, 

но  моето  мнение  е,  че  дотолкова  доколкото  това  ще  бъде 

информация,  съдържаща  лични  данни  на  граждани  на  Република 

България, може би не е добре да бъде като линк, а е добре да бъде 

съхранявана  някъде  в  базата  данни  на  Централната  избирателна 

комисия само като справка, извършена на съответната дата и час, и 

при нужда може да бъде извършвана проверка.

Така че моето предложение е да има само кратка информация 

в регистъра и отделно да бъдат съхранявани справките, като достъп 

до  тези  справки  да  имат  двамата  служители  на  ЦИК,  които  са 

упълномощени да ги извършват, и при нужда ще ги предоставят на 

Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, имате ли 

други предложения? Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Само за уточнение. Аз съм чувствителен 

по личните данни, знаете го. Тези кодове всъщност при един човек 

ли са или при двама – ми е първият въпрос. Вторият въпрос ми е 

член на Централната избирателна комисия ще възлага извършване 

на някакви справки? Моето мнение е, директно си ви го казвам, по-

добре е да е с решение на ЦИК. Централната избирателна комисия 

взема решение да се извършват справки по нещо, по което е налага. 

Мисълта ми е, първо, все пак да е с протоколно решение на ЦИК и 

второ, да конкретизираме този  код на един човек ли е или за двама.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Нали  мога  да  отговоря?  Кодовете  са 

поотделно на всяка една от тях за достъп. Решението на ЦИК е, че 

служителят,  който ще извършва справки от името на Централната 

избирателна  комисия  и  има  вече  такъв  достъп,  е  Милена 

Радославова. Във време, в което тя отсъства – отпуск или по някаква 

друга причина – тогава ще бъде замествана от Веселина Тихолова, 

която има отделен код за достъп, който ще бъде използван само във 

времето, в което тя замества Милена Радославова. А справките ще 

бъдат  извършвани  и  по  решение  на  Централната  избирателна 
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комисия  –  така  го  обсъждахме  и  решихме  –  но  решението  на 

Централната избирателна комисия ще бъде по някаква преписка, по 

някакъв въпрос,  който е  докладван от съответния член на ЦИК и 

затова трябва да бъдат записани имената и на съответния член на 

ЦИК, който ще възложи извършването на справката на лицето, което 

има достъп. Без да бъде попълнен регистър на хартиен носител от 

съответния  член  на  Централната  избирателна  комисия  с  входящ 

номер на преписката в ЦИК с основанието, на което трябва да бъде 

извършен справката (както виждате, член на ЦИК, име и фамилия, 

по  решение  на  ЦИК)  ще  има  дата  и  час,  това  е  втората  графа, 

съответно дата и час на служителя, извършил справката, и дата, час 

и подпис на члена на ЦИК, който е приел извършената справка. И 

вече на база на извършената справка ще докладва какъв е резултатът 

по преписката.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Аз  пак  питам:  само  и  единствено  въз 

основа  на  решение  на  ЦИК  ли  е  или  при  мен  пристига  една 

преписка,  аз  решавам,  че  трябва  да  бърникам  в  тази  система  и 

хващаме  Милена  Радославова  и  й  казвам:  действай  в  системата. 

Идеята ми е да има едно опосредствено звено, тъй или иначе, трябва 

да има решение на ЦИК. Само за това говоря, нищо повече. Първо 

се докладва, после се отива при Милена.

Освен  това,  не  знам  как  ще  върви  тази  система,  само  и 

единствено нещо ли можем да пипаме там? Тоест да не разширяваме 

кръга от допълнителни информации. Къде тук е контрата, така да се 

каже. Ако за  X, Y, Z искам информация, следващото действие е да 

не  отидем  да  търсим  на  Y  нещо  друго,  покрай  това,  което  сме 

решили.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо  председател, бих предложила 

да  гласуваме  все  пак  отново  сега,  днес,  че  в  този  регистър 

възлагането на задачите от члена на ЦИК по съответната преписка с 
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входящ  номер,  който  ще  се  записва,  ще  става  след  протоколно 

решение на ЦИК. Изрично да го гласуваме!

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, 

господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Първоначално след номер по ред, 

дата  и  час  на  исканата  справка,  след  което  служителят  извършва 

справка, дата и час. Тоест в първата колона какво записваме?

РОСИЦА МАТЕВА: Дата и час на възлагане на справка.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, защото иначе има объркване. 

И може би при това положение, дата и час на възлагане да е след 

решението на ЦИК, както разменихме и изисканата от член на ЦИК?

РОСИЦА МАТЕВА: Номер по ред, основание по решение 

на ЦИК, изискана от член на ЦИК, дата и час на възлагане, обем на 

справката, служител, извършил справката, и час на извършване на 

справката.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Точно така.

РОСИЦА МАТЕВА: Добре.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

подлагам на гласуване докладваното от  госпожа Росица Матева  с 

нанесените  и  приети  от  всички  изменения,  а  именно  размяна  на 

колонките според решението на ЦИК, след това се разменят двете 

места на колонките и с редакционната добавка на колегата Андреев. 

Изрично  след  решение  на  ЦИК  ще  се  извършва  възлагането  на 

справката. Режим на гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева,  Росица Матева, Румен Цачев). 

Благодаря,  колега  Матева.  Благодаря  на  всички  за 

допълненията.

Продължаваме  с  трета  точка  –  доклад  относно  отчет  за 

произведените частични избори на 2 юли 2017 г. Знаете, частичните 
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избори  бяха  сериозно  отразени  в  пресата  в  тези  села,  всеки  ден 

имаше отразяване. Заповядайте, господин Христов.

Точка 3.  Доклад относно отчет  за  произведените частични 

избори на 2 юли 2017 г.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  знаете,  че  в  неделя  се 

проведоха  частични  избори  в  четири  населени  места:  за  кмет  на 

кметство  в  с.  Ябълково,  община  Димитровград;  с.  Тръстеник, 

Русенско;  за  кмет на община Антоново,  Търговище;  и за  кмет на 

кметство с. Бошуля, община Пазарджик.

Вчера  приехме  документите  от  общинските  избирателни 

комисии, които произведоха тези избори. Техните изказвания бяха, 

че всичко е преминало нормално, без съществени проблеми.

Това, което е добро, е, че и на четирите места още на първи 

тур са избрани кметовете, тоест в предстоящата неделя няма да има 

втори  тур,  тъй  като  навсякъде  изборът  е  преминал  успешно.  От 

информация на „Информационно обслужване” те имат готовност да 

качат информацията в цифров вид на сайтовете, но, разбира се, се 

иска решение на Централната избирателна комисия.

В тази връзка аз предлагам Централната избирателна комисия 

да  вземе  протоколно  решение  за  качване  на  данните  от 

произведените  избори  в  четирите  населени  места  в  сайтовете  на 

общинските  избирателни  комисии   и  съответно  сайта  на 

Централната избирателна комисия, за което ще моля да подложите 

на гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

има ли въпроси? Режим на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,   Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Севинч Солакова).

Благодаря ви, господин Христов.
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Четвърта  точка,  уважаеми  колеги  –  доклад  относно 

провеждане на местен референдум в с. Чернево, община Суворово. 

Заповядайте, господин Андреев.

Точка 4.  Доклад относно провеждане на местен референдум 

в с. Чернево, община Суворово.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

преписка с вх.  № МР-06-16 от 3 юли 2017 г. общинския съвет гр. 

Суворово.  Председателят  на  общинския  съвет  ни  е  изпратил 

писмото,  което  е  изпратено  до  кмета  на  община  Суворово  и 

областния  управител  на  Варна,  както  и  до  председателя  са 

Общинската избирателна комисия – Суворово, решение № 1095 от 

29 юни 2017 г. на общинския съвет. Това решение е за провеждане 

на  местен  референдум в  с.  Чернево,  община  Суворово,  с  въпрос: 

„Подкрепяте  ли местните  власти  да  не  допускат  изграждането  на 

депо за неопасни отпадъци, генерирани от дейността на „Денев АД” 

и рекултивация в поземлен имот № 006167 по кадастралната карта за 

земеделските земи в землището на с. Чернево?”.

Към  писмото  е  приложено  и  самото  решение,  с  което  е 

одобрено предложението за произвеждането на местен референдум. 

Определена  е  датата  29  август  2017  г.  за  произвеждането  на 

референдума.  Утвърдени  са  образците  на  книжата  за 

произвеждането на референдума, разходите и е възложено на кмета 

на община Суворово и общинската администрация да осъществява 

организационно-техническата подготовка.

Решението все още, доколкото виждам, не е влязло в сила с 

оглед  разпоредбата  на  Закона  за  местното  самоуправление  и 

местната администрация, но така или иначе,  аз ви го докладвам в 

момента  за  сведение,  тъй  като  дотолкова  доколкото  Общинската 

избирателна комисия е тази, която следва да организиране заедно с 

кмета  на  общината  провеждането  на  местния  референдум  по 

отношение на нас  като Централна комисия преписката в момента е 
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само за сведение, с оглед и евентуалното осъществяване после на 

методическо ръководство.

Прегледах  книжата,  които  са  приети,  те  са  съгласно 

образците,  които  ние  утвърдихме,  а  именно  нашите  методически 

указания по отношение на проведените и до момента и други местни 

референдуми.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

колега Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Да направя едно предложение. Колеги, с 

оглед досега произведените местни референдуми на територията на 

страната и гласуваните от съответните общински съвети бюджети, аз 

мисля,  че  приложената  ни  като  Приложение  № 2  към решението 

план-сметка  в  размер  на  6500  лева  ще  бъде  недостатъчна  за 

изплащане  на  възнагражденията  на  членовете  на  секционните 

избирателни комисии и на общинската избирателна комисия с оглед 

вече установената практика с решение на Централната избирателна 

комисия. Аз мисля, че ние ще следва да си приемем едно решение за 

възнаграждение на членовете на СИК и ОИК, такива каквито вече 

имаме в нашата практика, което евентуално би довело и до корекция 

на тази план-сметка. 

Моето  предложение  е  да  се  обединим  около  някакво 

становище, касаещо размера на възнаграждение на колегите от СИК 

и  ОИК  и  въз  основа  на  това  решение  да  изпратим  писмо  до 

Общинския съвет, който евентуално да коригира тази план-сметка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  ще 

направим  ли  конкретно  предложение  за  размер  на 

възнагражденията? Заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Въпросът  беше да  се обединим 

около  едно  становище,  тоест  дали  ще  бъде  това  възнаграждение, 

което е при проведените към момента други местни референдуми, 

както беше в Трън или на други места. Защото реално погледнато, 

ние трябва да определим и каква е сумата.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Добре,  правим 

единодушно  предложение  възнаграждението  да  бъде  като  това, 

което беше в Трън, така ли? Ще ви помоля, господин Андреев, да 

подготвите решението, да го качите във вътрешната мрежа и след 

малко ще го гласуваме.

Заповядайте по  пета точка  – доклад относно прекратяване 

пълномощията на кмет на кметство.

Точка  5.  Доклад  относно  прекратяване  пълномощията  на 

кмет на кметство с. Скалак, община Руен, област Бургас.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило от Общинската избирателна комисия – Руен, писмо с вх. 

МИ-15-253 от 3 юли 2017 г. Те са взели решение за прекратяване 

пълномощията на кмет на кметство с. Скалак поради смърт на кмета.

В тази връзка с оглед установяването на броя на населението 

към  момента  на  възникване  на  основанието  за  прекратяване  на 

пълномощията, а именно 28 юни 2017 г., ви предлагам да изпратим 

писмо до ГД „ГРАО”,  с  което да  изискаме тази информация,  тъй 

като в страницата на ГД „ГРАО” информацията е към 2015 г. и не е 

актуална към датата, която е на смъртта на кмета.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  

Солакова). 

Благодаря.

По  шеста  точка  –  госпожа  Ганчева.  Доклад  относно 

заявление по Закона за достъп до обществена информация.

Точка 6.  Доклад относно заявление по Закона за достъп до 

обществена информация.
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви 

разпределеното  на  мой  доклад  писмо,  получено  по  електронната 

поща,  което  е  наименувано  „Заявление  по  Закона  за  достъп  до 

обществена  информация  за  непотвърдени  заявления  за  гласуване 

извън страната 2016/2017 г.” Заявлението е от Зорита Красимирова 

Бишов със съответния адрес, като на основание този закон желае да 

й бъде предоставена информация, а именно два пълни списъка на 

непотвърдените заявления за гласуване извън страната, подадени на 

платформа за електронно подаване на заявленията за президентските 

избори, за изборите през 2017 г. Посочено е съдържанието, данните 

да са в оригиналния вид. Сочи се, че не представляват лични данни 

по смисъла на чл. 2, ал. 3 исканата информация и че същите данни в 

същия им вид биват незабавно и трайно публикувани на сайта на 

ЦИК  в  случаите,  в  които  заявленията  биват  потвърдени.  Желае 

исканата от нея информация да бъде изпратена по електронен път 

или  ако  е  невъзможно   -  с  писмо.  Известно  е  на  заявителя,  че 

непотвърдените и потвърдените електронни заявления заявителите 

по  тях  декларират  съгласие  предоставената  информация  да  се 

публикува само за нуждите на съответния вид избори. В този смисъл 

с оглед равното третиране на всички избиратели би следвало ЦИК да 

публикува на своята страница данни за непотвърдените заявления в 

същия вид и съдържание както на потвърдените в съответния раздел, 

посветен на съответните избори.

Колеги,  тъй  като  това  заявление  е  постъпило  и  ми  е 

разпределено току-що и се сочи, че исканата информация е по реда 

на Закона за достъп до обществена информация, както и съгласно 

нашите  Вътрешни  правила,  ви  моля  с  протоколно  решение  да 

гласуваме  комисия,  която  да  разгледа  заявлението  и  да  прецени. 

Предлагам  комисията  да  бъде  в  състав  юрист,  директора  на 

дирекция  и  експерт  регистри  или  поименно:  господин  Пенев, 

госпожа Манолова и един юрист с оглед тяхната ангажираност по 

преценка на директора на дирекция „Администрация”.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Имате ли питания, 

колеги? Режим на гласуване на предложеното от госпожа Ганчева.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова). 

Благодаря.

Седма  точка   -  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения: госпожа Матева, госпожа Бойкинова, господин Емануил 

Христов и господин Ерхан Чаушев.

Заповядайте, госпожо Матева.

Точка 7. Искания за отваряне на запечатани помещения.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

от кмета на община Велинград с вх. № НС-06-135 от 29 юни 2017 г., 

с което ни представя документи в изпълнение на Решение № 4508 от 

14 март 2017 г. във връзка с разрешен достъп до помещение, в което 

се съхраняват изборните книжа и материали от произведените на 5 

октомври  2014  г.  избори  за  народни  представители,  като  ни  се 

представя  копие  от  акт  за  унищожаване  на  неценни  документи, 

копие  на  документ  за  извършена  експертиза,  документ  от 

Регионалното звено в Пазарджик към „Държавен архив” – Пловдив, 

копие  от  заповед  за  назначаване  на  комисията  и  протоколи  от 

отваряне на помещенията.

За сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Госпожо 

Бойкинова, заповядайте.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  от 

кмета на община Елхово с вх. № НС-06-137 от 3 юли 2017 г., с което 

ни  уведомява,  че  в  изпълнение  на  наше  решение  ни  прилагат 

протокол от отваряне на запечатани помещения, както и заповед за 

определяне на комисията. Припомням ви, че помещението се отвори 

с цел преместване на всички книжа и материали в друга сграда, тъй 
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като  в  общинската  сграда  по  проект  за  саниране  са  извършват 

ремонтни  дейности  и  в  изпълнение  на  това  всички  книжа  по 

надлежния ред са  преместени в друго помещение на  Общинската 

администрация – Елхово.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

господин Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

папка  с  моите  инициали  има  проект  на  решение  4809.  То  е  във 

връзка  с  искане  за  отваряне  на  запечатано  помещение  в  община 

Бойчиновци,  област  Монтана,  в  което  помещение  се  съхраняват 

изборните книжа и материал от изборите за народни представители 

на  5  октомври  2014  г.  и  от  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент  от  Република  България  на  25  май  2014  г.  Искането  е 

постъпило  от  кмета  на  община  Бойчиновци.  Във  връзка  с  наше 

Решение № 4387-НС от 2 март т. г., което урежда условията и реда 

за прибиране и съхранение на торбите и другите книжа в помещение 

от изборите за народни представители 2017 г. и когато се съхраняват 

и други материали, предлагам Централната избирателна комисия да 

вземе решение, че разрешаваме достъпа до запечатаното помещение 

в  община  Бойчиновци,  в  което  се  съхраняват  изборните  книжа  и 

материали  от  изборите  за  народни  представители  на  5  октомври 

2014 г., от изборите за членове на Европейския парламент в 2014 г. 

във връзка с извършване на експертиза, обработване и предаване на 

изборните книжа и материали от изборите за народни представители 

на 5 октомври 2014 г.  в отдел „Държавен архив”,  гр.  Монтана.  И 

казваме  как  да  бъде  осъществен  достъпът  съгласно  т.  20  и  21 от 

нашето Решение № 4387 и за извършените действия да се съставят 

протоколи (казваме какво трябва да съдържат), съответно какво да 

се провери – дали торбите са в цялост и т.н. И копия от заповедта на 

кмета  за  определяне  на  длъжностните  лица  от  общинската 

администрация  и  съставените  протоколи  да  бъдат  изпратени  в 

Централната  избирателна  комисия,  а  останалите  материали  да  се 

съхраняват в срок от пет години от произвеждането на съответния 
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вид избор. И, разбира се, след предаване на книжата и материалите 

останалите  неценни  книжа  и  материали  да  бъдат  унищожени  по 

съответния ред.

Предлагам да гласуваме това решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  

Солакова).

Уважаеми  колега  Христов,  номерът  на  решението  е  4825-

НС/ЕП.

Уважаеми колеги, точка осма  - доклади относно искания за 

изплащане на възнаграждения на ОИК: госпожа Матева,  господин 

Румен Цачев.

Заповядайте, госпожо Матева.

Точка  8.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви искане 

за  изплащане  на  възнаграждения  от  Общинската  избирателна 

комисия  –  Оряхово,  с  вх.  МИ-27-119  от  30  юни  2017  г.  То  е  за 

изплащане на възнаграждения за проведени дежурства и заседания 

през месеците май и юни 2017 г. Прави се искане за дежурство на 30 

май, което е дадено от трима членове на Общинската избирателна 

комисия,  включително  председател,  секретар  и  един  член. 

Дежурството  е  дадено  във  връзка  с  получена  призовка  за  дело  в 

Административен  съд  –  Враца,  и  подготовка  на  материали  по 

преписката  по  жалбата.  На  6  юни  2017  г.  има  дежурство  от 

председател,  секретар  и  двама  членове,  отново  във  връзка  с 

изготвяне  на  становище  по  жалбата  по  делото  и  прием  на 

компютърна обработка от Общински съвет – Оряхово, и подготовка 
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за провеждане на заседание. На 7 юни 2017 г. има дадено дежурство 

от председателя на комисията,  което всъщност е  явяването му по 

делото  в  Административен  съд  –  Враца.  На  9  юни  2017  г.  е 

проведено  заседание  във  връзка  с  материалите,  постъпили  от 

Общински съвет – Оряхово, а именно уведомление по чл. 30, ал. 4, т. 

4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

и копие от заповед за назначаване на лице, което е било общински 

съветник,  както  и  вземане  на  решение  за  прекратяване 

пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в 

листата за избран. На заседанието са присъствали осем членове. Има 

приложен  протокол.  На  12  юни  2017  г.  е  дадено  дежурство  за 

изготвяне  и  предоставяне  на  изискани  от  съда  документи  по 

административното дело, като дежурството е дадено от председателя 

и  секретаря  на  комисията.  И на  20  юни 2017  г.  отново  е  дадено 

дежурство от председателя на комисията, който всъщност се е явил в 

следващото заседание по делото в  Административен съд – Враца. И 

за двете  съдебни заседания са представени копия от протоколите, 

удостоверяващи, че председателят на комисията се е явил.

Предлагам  ви  да  вземем  решение,  с  което  да  одобрим 

изплащане  на  тези  възнаграждения.  Имаме  счетоводна  справка  и 

контролен лист за предварителен финансов контрол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

 Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  

Солакова).

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви искане за изплащане 

на възнаграждения с вх. МИ-27-118-1 от 28 юни 2017 г. Постъпило е 

от  Общинската  избирателна  комисия  –  Плевен.  Към  искането  са 

приложени  необходимите  документи  съобразно  наше  Решение  № 
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2901. Изготвен е също така контролен лист и счетоводна справка. 

Искането за изплащане на възнаграждение е за дежурство на 25 юни 

2017  г.,  както  и  за  проведено  заседание  на  26  юни  2017  г. 

Дежурството е било за подготовка на заседанието от председателя и 

член  на  Общинската  избирателна  комисия,  а  заседанието  се  е 

провело за прекратяване пълномощията на общински съветник и за 

обявяване  на  следващия  в  листата  общински  съветник.  На 

заседанието  са  присъствали  всички  членове  на  Общинската 

избирателна комисия.

Предлагам  да  вземем  решение  за  изплащане  на 

възнаграждения  съобразно  наше  Решение  №  2902.  Спазени  са 

изискванията по наше Решение № 2901 от 2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Бойчо  Арнаудов,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова). 

Господин  Ивков,  заповядайте  по  девета  точка  -  доклади-

отговори на писма до ГДБОП и Полиция.

Точка 9. Доклади-отговори на писма до ГДБОП и Полиция.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Уважаеми колеги, докладвам преписка с 

вх.  МИ-09-31  от  29  юни  2017  г.  Писмото  е  публикувано  във 

вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали.  С  писмото 

завеждащият  Окръжен следствен  отдел  в  Окръжна  прокуратура  – 

Плевен,  Цвятко  Камбуров  ни  моли  да  разпоредим  да  му  бъде 

изпратено  решение  на  Общинската  избирателна  комисия,  община 

Белене, за изборите за кмет за с. Татари при проведени избори на 23 

октомври 2011 г. във връзка с това, че се провежда разследване по 

досъдебно производство по описа на Районна прокуратура – Левски, 

за извършено престъпление по чл. 309, ал. 1 от Наказателния кодекс.
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Доколкото се касае за решение на колегите от Общинската 

избирателна  комисия,  аз  предлагам  с   копие  до  молителя  да 

изпратим  едно  писмо,  с  което  им  указваме  да  се  произнесат  по 

компетентност и да изпълнят искането. И им препращаме писмото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, имате ли 

въпроси? Режим на гласуване на писмото.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Бойчо  Арнаудов,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова). 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващото писмо, което също е качено и 

е с вх. № НС-04-02-65 от 20 юни 2017 г., е до директора на ОД на 

МВР  –  Монтана,  с  което  ние  даваме  допълнителна  информация. 

Това  е  голяма  преписка,  с  доста  въпроси.  Първоначално  е  била 

разпределена на колегата Баханов, той е действал по стандартната 

процедура  в  такива  случаи,  които  не  са  много  и  която  аз  ще 

предложа да изменим сега, съгласувано с председателя и секретаря 

на  ЦИК.  Обсъдихме  в  делови  порядък  такъв  тип  преписки,  но  и 

следващата е такава, така че там ще обърна внимание.

По тази преписка сме им изпратили стандартния отговор. Те 

са  ни  питали  за  едно  лице  в  Йерапатра  дали  е  гласувало.  Две 

страници е новото писмо. Също така на колегата Баханов, който е 

отговорил  на  1  юни  с  протоколно  решение,  но  в  новото  писмо 

казват, че отговорът е непълен и искат от нас, доколкото в писмото 

на „Информационно обслужване” се казва, че те не са компетентни 

да  кажат  дали  лицето  е  гласувало.  Аз  се  обадих  вчера  и  на 

инспектора Георгиев по телефона, за да уточним какво точно искат, 

за да можем да съдействаме по преписката. Искат да разберат дали 

лицето Цветелина Борисова е упражнило вот в съответната секция в 

Гърция, остров Крит, Йерапатра.

След пристигане на новата информация му обясних, че тогава 

не е подадена тази информация точно по този въпрос, защото ние не 

сме разполагали все още с нея. Сега я допълваме. Виждате писмото, 
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кратко  е.  Изпращаме  целия  списък  заедно  с  допълнителната 

страница,  лицето  не  е  упражнило  правото  си  на  глас  в 

горепосочената секция, доколкото липсва подпис срещу името й.

Истината  е,  че  масово  се  натъквам  в  тези  преписки  на 

феномена, че тези, които са в предварителния списък, може би 95% 

от тях след това не упражняват правото си на глас, а тези, които го 

упражняват,  са  в  допълнителната  страница,  което  може  би  при 

анализа  трябва  да  вземем предвид.  Това  е  масово  по преписките. 

Тоест първоначалният списък с всичките лица, който вече създаваме 

ние  на  база  на  заявленията  чрез  дипломатическата  и  консулската 

служба и по интернет, след това се оказва, че тези лица изобщо не 

упражняват правото си на глас, а видно от прокурорските преписки 

доста от тях изобщо не са подавали заявления. 

Затова отговаряме, че лицето не е упражнило правото си на 

глас и прилагаме пълния списък с подписите на лицата срещу него. 

А занапред предлагам, както и по следващата преписка, вече да не 

изпращаме  нашата  вътрешна  проверка,  която  правим  с 

„Информационно  обслужване”,  защото  дейността  на 

„Информационно  обслужване”  е  функция  на  разпорежданията  на 

Централната избирателна комисия, те не са самостоятелен орган в 

този  процес,  а  да  си  правим справките  от  името  на  Централната 

избирателна комисия и да изпращаме информацията до съответните 

служби. Ако възприемете този подход. Самият инспектор ни е казал, 

че е наша отговорността съгласно чл. 232, ал. 2 от Изборния кодекс, 

а за гласуването извън страната материалите се предават на ЦИК, 

където се съхраняват до следващите избори.  Тоест между редовете 

правилно  казва  да  не  се  позоваваме  на  други  организации  като 

„Информационно обслужване”.

Сега  докладвам  този  отговор.  Вие  преценете  дали  с 

протоколно  решение  ще  изменим  практиката  или  няма  нужда, 

просто занапред ще правим така.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване, колеги, на това писмо.
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Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Румен Цачев, Севинч Солакова);  против – 1 (Георги 

Баханов).

Продължете, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващото от този вид, което е било на 

мой  доклад,  гласувахме  го  бързо,  беше  в  края  на  заседанието. 

Впоследствие  ми  беше  обърнато  внимание  от  председателя  и 

секретаря на ЦИК и аз съм съгласен с техните виждания по въпроса, 

затова  видоизмених  писмото  и  макар  че  е  минало  с  протоколно 

решение на Централната избирателна комисия, аз ви моля да вземем 

ново  протоколно  решение,  с  което  да  одобрите  новия  текст  на 

писмото,  а  именно  това,  за  което  говорих  преди  малко  –  не  да 

препращаме  отговорите  от  нашата  вътрешна  проверка,  която  сме 

правили с „Информационно обслужване”. Аз съм извадил есенцията 

и това, което ги интересува, съгласно отговора от „Информационно 

обслужване”, обаче сме махнали някои неща, като изрази от типа, че 

те съставят избирателните списъци например. Така че то е едно вече 

писмо  от  новия  тип  заедно  с  приложенията,  които  искат.  Даже 

единият  пасаж  е  излишен,  където  им  казвам,  че  не  е  упражнила 

право на глас, защото за разлика от предишната преписка лицето не 

е следствено, а самото лице се е оплакало, че се е видяло в списъка, 

пък  не  е  подавало  електронно  заявление.  Ние  даваме  абсолютно 

всички  данни  за  електронното  заявление,  включително  IP  адреса. 

Бях уверѐн, че не могат да ме снабдят със самото заявление, препис 

от  което  да  изпратим,  затова  изпращаме  едно  така  наречено 

извлечение  от  базата  данни  за  заявление  за  гласуване извън 

страната,  подадено  по  електронен  път.  Ако  това  не  удовлетвори 

нуждите на предварителното производство, те ще се свържат отново 

с нас и ние ще видим вече как да процедираме по-нататък. Но на 

този етап това е писмото до старши комисар Темелакев, заместник-

директор на ГДБОП-МВР.  Входящият  номер е  НС-04-02-63 от 12 
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юни 2017 г. Тоест аз съм съгласен и измених отговора. Другото беше 

протоколно  писмо,  с  което  им  изпращаме  писмото  на 

„Информационно обслужване”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,   Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова). 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  ви  моля  преди  да  преминем  към 

следващата  точка  от  дневния  ред  да  включите  една  нова  точка. 

Допуснал съм една досадна грешка в наше Решение № 4819. Беше с 

много помещения и просто в диспозитива е останало на копи пейст 

за  друго  помещение.  Да  позволите  нова  точка  поправка  на 

техническа  грешка.  Проектът  е  подготвен  и  е  в  моя  папка  за 

поправка на техническа грешка на наше Решение № 4819.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, режим на 

гласуване за  включването  на  тази нова точка в дневния ред сега, 

която ще бъде 9а.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,   Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова). 

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  на  вашето  внимание  отново 

връщам преписка с вх.  № ЦИК-14-48 от 23 юни, по която сме се 

произнесли  с  наше Решение  № 4819  от  27  юни 2017  г.  Ставаше 

въпрос  за  искане  от  община  Хисаря  за  отваряне  на  запечатано 

помещение стая № 8, втори вход, втори етаж. Така е и описано в 

мотивната част на самото решение, но тъй като по това решение има 

книжа може би от над 15 вида избори за предаване на „Държавен 
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архив”, част от исканията отказахме, защото не е дошло време да се 

предават и там е било съсредоточено вниманието – и моето, и на 

машинописката, с която съм работил. И двамата сме допуснали да 

остане  в  диспозитива  от  предишното  подобно  решение 

помещението. 

Затова ви моля да вземем решение за поправка на техническа 

грешка,  като  в  диспозитива  текстът  „запечатано  помещение, 

намиращо се в стая № 403 на четвърти етаж в сградата на община 

Садово, област Пловдив” да се чете „запечатано помещение стая № 

8, втори вход, втори етаж, във втората сграда на община Хисаря”. Не 

знам дали не  е  по-правилно вместо „да се чете”  да  не кажем „се 

замества с текст”.  Защото обикновено „да се чете” пишем, когато 

има  сгрешена  една  буква,  а  тук  е  сбъркан  самият  адрес  на 

помещението.

Да остане „да се чете” ли? Добре.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване, уважаеми колеги.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария  

Бойкинова,  Мария Мусорлиева,    Румен Цачев,  Севинч Солакова);  

против – 1 (Росица Матева).

Номерът на решението ви е 4826.

Уважаеми  колеги,  връщаме  се  на  четвърта  точка   - 

решението на господин Андреев във връзка с местния референдум. 

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, подготвил съм 

и  е  в  моя  папка  проект  на  решение  4811,   с  което  определяме 

еднократните  възнаграждения  на  членовете  на  ОИК  и  СИК  за 

провеждането  на  местния  референдум  в  с.  Чернево,  община 

Суворово,  област  Варна,  на  20  август  2017  г.  Ще  помоля  да  го 

погледнете.  То  е  съобразено  и  с  възнагражденията,  които  бяхме 

приели с наше решение по отношение на  референдума основно в 
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Трън, а оттам вече и следващите. Отделно от това съм подготвил и 

писмо, така както беше уточнено в предходната част на заседанието 

при моя доклад, а именно с което да изпратим, ако приемем това 

решение,  на  Общинския  съвет  с  оглед  съобразяване  на  бюджета, 

който е предвиден с план-сметката към решение № 1095, което да 

бъде изменено в тази му част.

Молбата ми е да погледнем решението, да го гласуваме, след 

което да гласуваме и писмото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Ако  няма 

въпроси, режим на гласуване на решението и на писмото.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,   Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова). 

Уважаеми колега  Андреев,  номерът  на  решението  ще бъде 

4827-МР.

Уважаеми  колеги,  в  точка  десета  съм  сложила  анализ  на 

Обществения съвет, начало на обсъждане. Госпожа Цанева помоли 

да  остане  за  четвъртък,  първо,  защото  я  няма,  второ,  защото 

помолили от Обществения съвет. Включих го в дневния ред просто 

за да обърнем внимание и да го прегледаме.

Сега следва  точка 11  – доклади по писма: госпожа Севинч 

Солакова, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, аз, Емануил Христов, 

Росица Матева.

Уважаема госпожо Солакова, заповядайте.

Точка 11. Доклади по писма.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  ще  започна  с 

писмото, което подлежи на последващо одобрение във връзка със 

запитване, което получихме на 30 юни 2017 г., вх. № ЧМИ-15-62 от 

Общинската  избирателна  комисия  Иваново.  Знаете,  че  по 

разпореждане на госпожа Ганчева,  която заместваше председателя 
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на  30  юни,  беше  уточнено  съдържанието  на  писмото-отговор  с 

всички членове на Централната избирателна комисия, които не бяха 

в отпуск. Това писмо е изпратено с изх. № ЧМИ-15-63 от 30 юни 

2017  г.  Става  въпрос  за  прилагане  на  Решение  №  2662  на 

Централната избирателна комисия след първи тур да не се прибират 

в чувала печатите,  които са ползвани от секционната избирателна 

комисия, за да може да се ползват при евентуален втори тур с ново 

маркиране.

Моля за последващо одобрение.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  

Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова).

Сега – само за протокола, всички писма, които сме получили 

в оперативен порядък по изпълнение на наши решения или указания 

във връзка с произведените частични избори за кметове на 2 юли: вх. 

№ ЧМИ-06-46 от 29 юни 2017 г. от община Септември във връзка с 

приемането  на  бюлетините  и  на  книжата;  ЧМИ-06-46  от  29  юни 

2017 г. от община Иваново за кметство Тръстеник.

Колеги, докладвам ви писмо, което да изпратим до главния 

секретар на Народното събрание госпожа Караславова с искане за 

издаване на пропуски за достъп до сградата на Народното събрание 

на три лица, няма уточнение, предполагам, че става дума за лицата, 

които извършват одит от Сметната палата. Моля да изпратим писмо, 

за да може да бъде осъществен този достъп.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,   Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  

Солакова). 

Колеги, само за сведение на днешното заседание, с госпожа 

Мусорлиева уточнихме да направим предложение за провеждане на 

работно  заседание  на  Работна  група  1.2.  във  връзка  с  тези  две 
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докладни  записки  за  възлагане  на  преводачески  услуги  и 

стенографски услуги.

Входящ № ЦИК-09-92-1 от 4 юли 2017 г. е допълнение към 

докладна  записка  вх.  № ЦИК-09-92  от  23  май  2017  г.  След  това 

имаше още докладни записки, с които бяха представени и проекти 

на документации:  вх.  № ЦИК- 09-109 от 22 юни 2017 г.  и вх.  № 

ЦИК-09-115  от  26  юни  2017  г.  Някои  от  документациите  към 

момента също са с извършени корекции. Молбата е да се запознаем 

всички с докладните и проектите на документациите, за да можем да 

направим обсъждане на това работно заседание.

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-09-119 от 3 юли 

2017  г.  Това  е  предложение  за  закупуване  на  правна  литература. 

Знаете,  отдавна  възложихме  на  администрацията  да  извърши 

проучването с оглед на последните изменения в Изборния кодекс да 

закупим  джобен  формат  издание  на  Сиби  Правна  литература 

Изборния кодекс заедно с други нормативни актове, с които върви в 

комплект.  Оказа  се,  че  няма ново издание.  След  това  обещаха  да 

направят  с  притурка.  Имаше  предложение  от  страна  на 

издателството да бъдат изработени по поръчка конкретно за целите 

на  Централната  избирателна  комисия,  но  това  естествено 

оскъпяваше  на  брой  книжка.  Поради  което  изчакахме  и  сега 

разбирам,  че  издателството  ще  направи  издание  с  цена  единична 

бройка, както е посочено в докладната записка на госпожа Манолова 

въз  основа  на  проучването.  Нямаме  конкретна  дата,  за  която  да 

знаем,  че  ще бъдат готови,  но предполагам ще бъде в най-кратък 

срок.

Предлагам да одобрим разход за 50 броя от Изборния кодекс 

2017 г. с отразени всички изменения в Изборния кодекс от 2016 г. 

По  §  10  „Издръжка”  от  бюджета  на  Централната  избирателна 

комисия има налични средства. До 50 броя с единична цена 7,40 лв. 

разходът да е до 370 лв. с ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване, уважаеми колеги, за одобрението.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,   Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  

Солакова). 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, уведомявам ви, че 

Централната избирателна комисия ще бъде тук до 31 август 2017 г. 

съгласно писмо вх. № ЦИК-02-28-1 от 3 юли 2017 г. Представен ни е 

анекс, допълнително споразумение към споразумението с Народното 

събрание  за  предоставяне  временно  на  помещения  и  техническа 

помощ  за  Централната  избирателна  комисия.  Споразумението  е 

подписано  за  Народното  събрание  от  председателя  на  Народното 

събрание и главния счетоводител.  Постъпили са два екземпляра в 

Централната избирателна комисия.

Предлагам да упълномощим госпожа Мусорлиева и главния 

счетоводител  да  подпишат  допълнителното  споразумение,  да  се 

регистрира и един екземпляр да бъде върнат в Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим  на  гласуване  да  подпишем  споразумението  с  Народното 

събрание.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова). 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, вх. № ЦИК-09-118 

от 30 юни 2017 г. – един много сериозен материал, който изисква 

много задълбочено внимание на Централната избирателна комисия. 

Необходимо е дълго време за прочит, дълго време за обсъждане, за 

да може да влезе в зала за одобряване.  Това е докладна записка с 

приложени проекти на счетоводна политика и вътрешни правила, за 

реда за съставяне и движение на счетоводните документи. Довеждам 

до знанието ви и пожелавам приятно четене.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Господин Ивков, 

заповядайте.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам вх. № НС-06-136. Кметът на 

община Поморие ни уведомява, че във връзка с наше Решение № 

4799-НС от 9 юни 2017 г. са отворили помещението и ни изпраща 

протокол  от  20  юни  и  два  броя  заповеди  на  кмета  на  община 

Поморие. За сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте 

госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-

07-64-8 от 4 юли 2017 г. и същият номер, само че с индекс 9. Това е 

информация относно Третата генерална асамблея на УЕБ и съдържа 

информация относно участието, както и благодарност за заявяване 

на участниците.

Колеги, докладвам ви и вх. № ЦИК-07-38-17 от 4 юли 2017 г. 

Това е препратено от Постоянното представителство на Република 

България към Европейския съюз в Брюксел, а именно в резюме, че 

на  30  юни  се  е  състояла  среща  на  представители  на 

междуинституционалния екип на Естонското председателство, който 

ще  отговаря  за  Работна  група  „Общи  въпроси”.  Знаете,  ние  в 

рамките  на  тази  работна  група  изразяваме  становище  относно 

реформата  на  Акта  за  избиране  на  членове  на  Европейския 

парламент в рамките на създадения ад хок механизъм. Колеги, аз ви 

го докладвам за сведение, като обръщам внимание, че т. 3 от стр. 3 

касае  реформата  на  Акта за  избиране  на  членове на  Европейския 

парламент, като ни информират, че Малтийското председателство не 

е успяло да постигне компромис по предложението на Европейския 

парламент  относно  Акта  за  избиране  на  членове  на  Европейския 

парламент.  Проблемен се оказал чл.  9а относно гласуване в трети 

страни,  който  „не  би  трябвало  да  е  задължителен  според  нашата 

държава, Гърция, Италия и Кипър”.

За  сведение  и  запознаване.  Считам,  че  не  следва  да  се 

предприемат някакви действия към момента.
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Докладвам вх. № ЦИК-07-77 от 4 юли 2017 г., което е писмо 

относно някаква експозиция. Като дойде преводът, ще го върна на 

доклад.

Колеги,  докладвам ви вх.  № ЦИК-09-121 от 4 юли 2017 г. 

Това  е  информация  от  госпожа  Манолова,  директор  на  дирекция 

„Администрация”,  и  Веселина  Тихолова,  експерт  ИКТ,  относно 

проведена среща с екипа за управление по проект „Изграждане и 

внедряване  на  пилотна  система  за  дистанционно  електронно 

гласуване”.  Информират  ни,  че  на  30  юни  2017  г.  в  агенцията 

упълномощените на ЦИК представители в тяхно лице за работа по 

проекта са присъствали на среща със съответните членове на екипа и 

на  срещата  са  били  дискутирани  въпроси  работен  вариант  на 

техническа спецификация за изпълнение на договор за обществена 

поръчка, отчитане на дейности по проекта, както и организационни 

въпроси. Аз лично може би предпочитам да ни информират малко 

по-подробно, освен обсъдените така изброени въпроси какво точно 

се е случило с обсъжданията по тези въпроси. Колеги, към момента 

за сведение ведно с един доклад, който представлява информация от 

тези  две  лица  и  беше  изпратено  на  електронните  пощи  също  за 

сведение  и  запознаване.  И  в  случай  че  имаме  въпроси,  да  ги 

поставим и да ги обсъдим.

Колеги,  докладвам ви вх.  № ЦИК-00-509 от 3 юли 2017 г. 

Това  е  писмо,  получено  по електронната  поща от  господин Явор 

Димитров,  главен  експерт  в  отдел  „Управление  на  проекти”  в 

дирекция  „Планиране  и  управление  на  дейности  проект  за  Е-

управление”,  Държавна  агенция  за  електронно  управление. 

Информират ни, че днес, 7 юли 2017 г. от 15,30 ч. в зала 344 ще се 

проведе редовна среща на екипа за управление на проекта, като в 

тази връзка е пристигнало също така и писмо с вх. № ЦИК-00-505 от 

30 юни 2017 г.  Лице, което се е посочило като Ива,  ни моли във 

връзка  с  тази  среща,  която  е  редовна  оперативна  среща  по 

предложение  на  ръководителя  Светлогор  Киров,  моли  всички,  до 
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които е изпратено, в тази връзка и ЦИК, да потвърдят присъствието 

си с отговор на този имейл.

Колеги, предлагам, тъй като членовете на екипа са госпожа 

Тихолова  и  госпожа  Манолова  да  присъстват  на  тази  среща  и  в 

оперативен  порядък,  бързичко  да  изготвят  писмо,  разписано  по 

съответния ред, с което да потвърдят участието в тази среща. Моля 

да го гласуваме с протоколно решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим  на  гласуване  госпожа  Манолова  и  госпожа  Тихолова  да 

отидат на тази среща и да отговорим с писмо.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова). 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № ЦИК-00-

508  от  3  юли  2017  г.  Това  е  кореспонденция,  получена  по 

електронната поща, във връзка отново с проекта, то е разпределено 

на мен и на госпожа Солакова. Господин Явор Димитров моли да се 

предостави информация относно отсъствията, болнични, отпуски и 

командировки  за  съответните  посочени  месеци  за  всеки  член  на 

екипа. Докладвам ви го за сведение и да помолим госпожа Манолова 

и госпожа Тихолова да предоставят информация съгласно писмото и 

да  информират  Централната  избирателна  комисия  за  по-

нататъшните действия и необходимости във връзка с това писмо.

И припомням,  че  утре  има среща съвместно с  агенцията  и 

естонците  с  оглед  обмяна  на  опит  за  електронното  управление  и 

гласуване на място в агенцията, така както бяхме информирани по 

мейлите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Уважаеми колеги,  вх. № 

ЦИК-09-120  от  4  юли  2017  г.  е  докладна  записка  с  изготвени 

проекти от  госпожа Силвия  Грозданова,  главен  счетоводител,  във 
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връзка с корекцията на бюджета след подадената справка от нас по 

отчитането на план-сметката. Знаете, срокът беше 30 юни.

Във  връзка  с  този  отчет  е  необходимо  да  се  извърши 

корекция,  за  което  предлагам  да  упълномощим  госпожа  Мария 

Мусорлиева за председател да утвърди корекцията и за извършената 

корекция  да  изпратим  писмо  до  министъра  на  финансите.  С 

корекцията  ще  бъдат  намалени трансферите  и  разходите,  както  и 

максималният  размер  на  ангажиментите  за  разходи,  с  2  млн.  6 

хиляди 604 лева. Това е сумата, която отчетохме по изпълнението на 

план-сметката като разход.

Предлагам да упълномощим госпожа Мусорлиева да извърши 

корекцията по бюджета на Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Тоест връщаме на 

бюджета 2 млн. лева.

Уважаеми  колеги,  режим  на  гласуване  да  разпишем  това 

връщане на бюджета.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  

Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова).

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  получили  сме 

писмо по електронната поща с вх. № ЦИК-00-506 от 30 юни 2017 г., 

с  което  от  Националния  статистически  институт  ни  напомнят,  че 

Централната избирателна комисия като първостепенен разпоредител 

с бюджет е включена в регулярното тримесечно изследване наети 

лица, отработено време, средства за работна заплата и други разходи 

за труд за 2017 г. В тази връзка в системата, в която се подава тази 

информация, ние имаме упълномощено лице от администрацията за 

попълване на данните, системата е отворена от 1 юли 2017 г., срокът 

е до 17 юли.

Предлагам да възложим на госпожа Грозданова този път в 

един  много  разумен  срок  да  представи  на  вниманието  на 

Централната избирателна комисия данните, които ние да утвърдим и 
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те да бъдат въведени в системата за отчитане преди изтичане на този 

краен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване, колеги.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  

Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И, колеги, да завърша с една хубава 

новина. Входящ № ЦИК-00-510 и 511 от 3 юли 2017 г., това е писмо 

с решение за отказ за издаване на предписание по чл. 62, ал. 4 от 

Кодекса на труда във връзка с проверката, която беше извършена от 

Инспекцията  по  труда  с  оглед  на  техническата  грешка  при 

регистрацията  на  трудовия  договор  на  Милена  Радославова.  Тази 

проверка приключи успешно, без да ни се издава предписание в тази 

насока.  Представен  е  протокол  за  извършената  проверка  от 

съответните оправомощени лица от страна на Инспекцията по труда. 

Знаете,  имаме  упълномощено  лице  госпожа  Богданова  от 

администрацията  на  Централната  избирателна  комисия  за 

извършване на всички действия. Доколкото съм информирана, тя в 

момента  отиде  да  регистрира  трудовия  договор  на  Милена 

Радославова. Докладвам ви го за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

аз имам да ви докладвам само един тип писма във връзка с нашите 

приятели от Индия и този Войс Интернешънъл, който непрекъснато 

ни стимулира да пишем за съответния бюлетин. Просто съм длъжна 

да  ви докладвам за това.  Както и за  едни семинари от английска 

организация ПАИ.

С вх. № ЦИК-07-54-4 от 13 юни 2017 г. и след това дойде 

превод ни уведомяват, че техният летен бюлетин е излязъл, отразява 

проекта в Босна и Херцеговина (аз съм го качила във вътрешната 

мрежа от  12 или от  13 юни),  дават  ни да  видим колко семинари 

организират  –  за  политика  по  законодателство,  стратегии, 
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международни счетоводни стандарти, във връзка със стратегическо 

лидерство и т.н. За сведение.

Заедно с него е и писмото, което е дошло в оригинал вх. № 

ЦИК-07-54-3 от 12 юни 2017 г.

С вх. № ЦИК-07-135-18 от 3 юли 2017 г., както казах, Войс 

Интернешънъл  ни  казват,  че  предстои  издаването  на  следващото 

списание  и  ни  молят  до  7  юли  2017  г.  (аз  многократно  съм 

докладвала техни писма) да изпратим до хиляда думи, ако можем, 

ако желаем. Темата им е за хора с увреждания.

Заедно с него е писмо вх. № ЦИК-07-135-17 от 29 юни 2017 г.

И едно писмо, което отново е от АУЕБ с вх. № ЦИК-07-64-7 

от 2 юли 2017 г., което съм дала за превод и още не е пристигнало.

Следва  господин  Емануил  Христов.  Заповядайте,  господин 

Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря.  Аз  ще  бъда  съвсем 

кратък. Колеги, преди около една седмица ви запознах с едно писмо 

на  фирмата  Ф  Секюрити,  която  ни  обслужва  по  отношение  на 

антивирусните  програми  на  компютрите.  То  беше  във  връзка  с 

нашумелия вирус „Петя”, предполагам, че сте чували за него. Преди 

няколко  дни  се  получи  ново  писмо,  доуточняващо,  което  беше 

дадено за превод. Преводът е качен в папка с моите инициали на 

днешна  дата,  всеки  от  вас  може  да  го  прочете.  Текстът  е  доста 

специализиран, затова няма да го чета. Това, от което се интересувах 

предварително, е, че фактически нашите компютри са защитени от 

програмата Ф Секюрити по отношение на този вирус, това писмо, 

което ни изпращат, е във връзка с някои допълнителни неща, които 

трябва да се направят.  Но се информирах,  че тук става въпрос за 

компютри,  на  които  току-що  е  била  инсталирана  програмата  Ф 

Секюрити,  тоест   може  би  са  били  вече  заразени  и  е  сложена 

програма какви стъпки трябва да се направят, за да се предотвратят 

или  да  се  намалят  проблемите,  които  създават.  Но  тъй  като  ние 

имаме  тази  програма  повече  от  година,  от  миналата  година  май 

месец,  още  веднъж ни  информират,  че  програмата  с  всичките  си 
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функции,  тъй  като  ние сме платили целия обем от  необходимите 

функции, които изпълнява тази програма, защитава компютрите от 

този вирус.

Това е накратко, което мога да ви кажа. Но все пак, тъй като 

имаме IT специалист, който се занимава с това нещо, предлагам това 

писмо да й бъде дадено. Това е, което мога да ви информирам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо, 

пристигнало  по  електронната  поща,  от  госпожа  Румяна  Дечева, 

която беше председател на Обществения съвет. С него ни уведомява, 

че фондация „Младежка толерантност”, която е член-основател на 

Обществения съвет към ЦИК, извършва смяна на представителя си в 

Обществения  съвет  и  новият член от  тяхна  страна се  казва  Учай 

Мохидин  Шабан.  Госпожа  Дечева  моли  да  се  предприемат 

съответните действия за промяна на представителя в страницата на 

Обществения съвет на сайта на ЦИК и да бъде включен господин 

Шабан  в  списъка  за  постоянен  пропуск  за  достъп  до  сградата  на 

Централната  избирателна  комисия.  Така  че  моля  за  протоколно 

решение в същия смисъл.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова). 

Господин Чаушев, заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. МИ-

15-252  от  30  юни  2017  г.  Колегите  от  Общинската  избирателна 

комисия – Черноочене, ни изпращат оригинал на решение № 99, с 

което  са  обявили  предсрочно  прекратяване  пълномощията  на 

общински съветник и съответно са обявили за избран друг общински 
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съветник. За сведение. Предполагам, че малко по-късно ще дойде и 

искане за възнаграждение.

С вх. № ЦИК-14-49 от 27 юни 2017 г. сме получили искане за 

отваряне  на  запечатани  помещения  от  изпълняващия  длъжността 

кмет на община Девин, област Смолян. Проектът за решение е във 

вътрешната мрежа в моята папка. Какъв е случаят? Сградата, в която 

се съхраняват изборните книжа и материали на ул. „Васил Левски”, 

подлежи на  обновяване  по проект,  спечелен  от  общината.  В това 

помещение  се  съхраняват  книжата  от  избори  за  народни 

представители  2014  г.,  както и  книжа от  изборите  за  Европейски 

парламент 2014 г. Иска се отваряне на това запечатано помещение и 

преместване  на  тези  книжа  и  материали  в  друго  помещение, 

намиращо се в Дома на културата, в което се съхраняват поредица от 

книжа и материали. Същевременно се иска и предаване на въпросни 

книжа  и  материали  в  „Държавен  архив”  от  изборите  за  народни 

представители 2014 г.

В  тази  връзка  аз  предлагам  да  разрешим  отварянето  на 

запечатаните  помещения  и  преместването  на  книжата  в  Дома  на 

културата  на  ул.  „Орфей”  №  1  и  съответното  съхраняване  на 

преместените книжа и материали там, като разрешим извършването 

на действия за  предаване на книжата и материалите в „Държавен 

архив”, Смолян.

Моля да подложите на гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,   Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Севинч Солакова).

Номерът на решението ви, уважаеми колега Чаушев, е 4828.

Заповядайте, колега Иванова.
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Точка 12. Разни.

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. МИ-23-3 от 3 юли 

2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпило искане за 

достъп до обществена информация от Сдружение за оптимизиране 

на правосъдието и администрацията (СОПА) относно проверките за 

наличието на шестмесечна уседналост. Искането е във формата на 

писмено заявление. Съдържа всички реквизити по чл. 25 от закона, 

поради което следва да бъде разгледано. В изпълнение на чл. 5, ал. 1 

от  Вътрешните  правила  за  изпълнение  на  Закона  за  достъп  до 

обществена информация от администрацията на ЦИК ви предлагам с 

протоколно  решение  на  Комисията  да  бъде  излъчен  състав  на 

комисията, която да се произнесе по това заявление.

Запознавайки се със съдържанието на писменото заявление, 

обръщам внимание върху обстоятелството, че същото е мотивирано 

с надделяващ обществен интерес от разкриването и разгласяването 

на исканата информация, което пък от своя страна означава, че е без 

значение  дали  тази  искана  информация  е  служебна  и  за 

предоставянето  й  не  е  необходимо  съгласието  на  трети  лица.  И 

доколкото  аз  лично  имам  съмнение,  че  Централната  избирателна 

комисия се явява задължен субект по смисъла на чл. 3 от Закона за 

достъп до обществена информация, моето предложение е в състава 

на  тази  комисия  да  влязат  поне  двама  от  юристите  от 

администрацията  на  Централната  избирателна  комисия.  За  трети 

член – може би директора на дирекция „Администрация”.

Комисията  да  предложи  проект,  който  да  бъде  внесен  за 

решение в ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

подлагам на гласуване протоколното решение с комисия от двама 

юристи и директора на дирекция „Администрация” да ни внесат на 

вниманието ни предложение и проект на становище.

Режим на гласуване.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  
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Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова);  против  –  2 

(Александър Андреев, Росица Матева).

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  ще ви  помоля  във 

вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали  да  погледнете 

предпоследния  файл,  който  се  казва  „Запитване  за  оферта”. 

Припомням ви, че във връзка с организирането на конференция от 

Централната  избирателна комисия през  м.  ноември на 15 юни по 

предложение на госпожа Грозева с протоколно решение одобрихме 

администрацията да събере данни и да подготви запитване, което да 

бъде  отправено  до  няколко  фирми,  които  се  занимават  с 

организацията  на  такива  международни  мероприятия.  Този  текст, 

който  ви  предлагам  да  погледнете,  е  формата  на  писмото  и 

съдържанието  му  като  запитване  за  този  вид  дейности  по 

организация на тази конференция. От себе си само добавям накрая, 

че би било добре фирмата освен оферта за  организацията на тези 

дейности  да  ни  предостави  и  информация  за  организираните  и 

проведени от фирмата международни мероприятия. 

И моето предложение е да ограничим офертите в срок до 20 

юли 2017 г., тъй като считам, че времето много напредна.

Ще  приложим  и  проект  на  програмата  за  конференцията, 

който е подготвен предварително, тя се намира в последния файл.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

имате ли питания, въпроси? Режим на гласуване на представеното от 

госпожа Матева.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова);  против  –  1 (Ивайло 

Ивков).

Уважаеми колеги, ако няма други доклади, благодаря ви за 

компактността на докладите, подготвеността на всички.
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Насрочвам  следващото заседание на Комисията в четвъртък, 

6 юли, от 10,30 ч.

(Закрито в 13,05 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Мусорлиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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